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ROZDZIAŁ PIERWSZY 
JAK WYGLĄDA FIRMA J. MINCEL I S. WOKULSKI PRZEZ SZKŁO BUTELE K? 
 
W pocz ątkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował si ę pokojem san-
stefa ńskim, wyborem nowego papie Ŝa albo szansami europejskiej wojny, warszawscy 
kupcy tudzie Ŝ inteligencja pewnej okolicy Krakowskiego Przedmie ścia niemniej 
gor ąco interesowała si ę przyszło ści ą galanteryjnego sklepu pod firm ą J. Mincel i 
S. Wokulski. 
W renomowanej jadłodajni, gdzie na wieczorn ą przek ąsk ę zbierali si ę wła ściciele 
składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów i kapeluszy, powa Ŝni ojcowie 
rodzin utrzymuj ący si ę z własnych funduszów i posiadacze kamienic bez zaj ęcia, 
równie du Ŝo mówiono o uzbrojeniach Anglii, jak o firmie J. Mi ncel i S. Wokulski. 
Zatopieni w kł ębach dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemneg o szkła, 
obywatele tej dzielnicy jedni zakładali si ę o wygran ę lub przegran ę Anglii, 
drudzy o bankructwo Wokulskiego; jedni nazywali gen iuszem Bismarcka, drudzy - 
awanturnikiem Wokulskiego; jedni krytykowali post ępowanie prezydenta MacMahona, 
inni twierdzili, Ŝe Wokulski jest zdecydowanym wariatem, je Ŝeli nie czym ś 
gorszym... 
Pan Deklewski, fabrykant powozów, który maj ątek i stanowisko zawdzi ęczał 
wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzie Ŝ radca W ęgrowicz, który od dwudziestu lat 
był członkiem-opiekunem jednego i tego samego Towar zystwa Dobroczynno ści, znali 
S. Wokulskiego najdawniej i najgło śniej przepowiadali mu ruin ę. - Na ruinie 
bowiem i niewypłacalno ści - mówił pan Deklewski - musi sko ńczy ć człowiek, który 
nie pilnuje si ę jednego fachu i nie umie uszanowa ć darów łaskawej fortuny.  
- Za ś radca W ęgrowicz po ka Ŝdej równie Ŝ gł ębokiej sentencji swego przyjaciela 
dodawał: 
- Wariat! wariat!... Awanturnik!... Józiu, przynie ś no jeszcze piwa. A która to 
butelka? 
- Szósta, panie radco. Słu Ŝę piorunem!... - odpowiadał Józio. 
- Ju Ŝ szósta?... Jak ten czas leci!... Wariat! Wariat! -  mruczał radca 
Węgrowicz. 
Dla osób posilaj ących si ę w tej co radca jadłodajni, dla jej wła ściciela, 
subiektów i chłopców przyczyny kl ęsk maj ących pa ść na S. Wokulskiego i jego 
sklep galanteryjny były tak jasne jak gazowe płomyk i o świetlaj ące zakład. 
Przyczyny te tkwiły w niespokojnym charakterze, w a wanturniczym Ŝyciu, zreszt ą w 
naj świe Ŝszym post ępku człowieka, który maj ąc w r ęku pewny kawałek chleba i 
moŜność ucz ęszczania do tej oto tak przyzwoitej restauracji, do browolnie wyrzekł 
si ę restauracji, sklep zostawił na Opatrzno ści boskiej, a sam z cał ą gotówk ą 
odziedziczon ą po Ŝonie pojechał na tureck ą wojn ę robi ć maj ątek. 
- A mo Ŝe go i zrobi... Dostawy dla wojska to gruby interes  - wtr ącił pan Szprot, 
ajent handlowy, który bywał tu rzadkim go ściem. 
- Nic nie zrobi - odparł pan Deklewski - a tymczase m porz ądny sklep diabli 
wezmą. Na dostawach bogac ą si ę tylko śydzi i Niemcy; nasi do tego nie maj ą 
głowy. 
- A mo Ŝe Wokulski ma głow ę? 
- Wariat! wariat!... - mrukn ął radca. - Podaj no, Józiu, piwa. Która to?... 
- Siódma buteleczka, panie radco. Słu Ŝę piorunem! 
- Ju Ŝ siódma?... Jak ten czas leci, jak ten czas leci...  
Ajent handlowy, który z obowi ązków stanowiska potrzebował mie ć o kupcach 
wiadomo ści wszechstronne i wyczerpuj ące, przeniósł swoj ą butelk ę i szklank ę do 
stołu radcy i topi ąc słodkie wejrzenie w jego załzawionych oczach, spy tał 
zni Ŝonym głosem: 
- Przepraszam, ale... dlaczego pan radca nazywa Wok ulskiego wariatem?... Mo Ŝe 
mogę słu Ŝyć cygarkiem... Ja troch ę znam Wokulskiego. Zawsze wydawał mi si ę 
człowiekiem skrytym i dumnym. W kupcu skryto ść jest wielk ą zalet ą, duma wad ą. 
Ale Ŝeby Wokulski zdradzał skłonno ści do wariacji, tegom nie spostrzegł. 



Radca przyj ął cygaro bez szczególnych oznak wdzi ęczno ści. Jego rumiana twarz, 
otoczona p ękami siwych włosów nad czołem, na brodzie i na poli czkach, była w tej 
chwili podobna do krwawnika oprawionego w srebro. 
- Nazywam go - odparł, powoli ogryzaj ąc i zapalaj ąc cygaro - nazywam go 
wariatem, gdy Ŝ go znam lat... Zaczekaj pan... Pi ętna ście...siedmna ście... 
ośmnaście... Było to w roku 1860... Jadali śmy wtedy u Hopfera. Znałe ś pan 
Hopfera?... 
- Phi!... 
- Otó Ŝ Wokulski był wtedy u Hopfera subiektem i miał ju Ŝ ze dwadzie ścia par ę 
lat. 
- W handlu win i delikatesów? 
- Tak. I jak dzi ś Józio, tak on wówczas podawał mi piwo, zrazy nelso ńskie... 
- I z tej bran Ŝy przerzucił si ę do galanterii? - wtr ącił ajent. 
- Zaczekaj pan - przerwał radca. - Przerzucił si ę, ale nie do galanterii, tylko 
do Szkoły Przygotowawczej, a potem do Szkoły Główne j, rozumie pan?... Zachciało 
mu si ę by ć uczonym!... 
Ajent pocz ął chwia ć głow ą w sposób oznaczaj ący zdziwienie. 
- Istna heca - rzekł. - I sk ąd mu to przyszło? 
- No sk ąd! Zwyczajnie - stosunki z Akademi ą Medyczn ą, ze Szkoł ą Sztuk 
Pi ęknych... Wtedy wszystkim paliło si ę we łbach, a on nie chciał by ć gorszym od 
innych. W dzie ń słu Ŝył go ściom przy bufecie i prowadził rachunki, a w nocy uc zył 
si ę... 
- Licha musiała to by ć usługa. 
- Taka jak innych - odparł radca, niech ętnie machaj ąc r ęką.-Tylko Ŝe przy 
posłudze był, bestia, niemiły; na najniewinniejsze słówko marszczył si ę jak 
zbój... Rozumie si ę, u Ŝywali śmy na nim, co wlazło, a on najgorzej gniewał si ę, 
je Ŝeli nazwał go kto "panem konsyliarzem". Raz tak zwy myślał go ścia, Ŝe mało 
obaj nie porwali si ę za czuby. 
- Naturalnie, handel cierpiał na tym... 
- Wcale nie! Bo kiedy po Warszawie rozeszła si ę wie ść, Ŝe subiekt Hopfera chce 
wst ąpi ć do Szkoły Przygotowawczej, tłumy zacz ęły tam przychodzi ć na śniadanie. 
Osobliwie roiła si ę studenteria. 
- I poszedł te Ŝ do Szkoły Przygotowawczej? 
- Poszedł i nawet zdał egzamin do Szkoły Głównej. N o, ale co pan powiesz - 
ci ągnął radca uderzaj ąc ajenta w kolano - Ŝe zamiast wytrwa ć przy nauce do 
końca, niespełna w rok rzucił szkoł ę... 
- Có Ŝ robił? 
- Otó Ŝ, co... Gotował wraz z innymi piwo, które do dzi ś dnia pijemy, i sam w 
rezultacie oparł si ę a Ŝ gdzie ś koło Irkucka. 
- Heca, panie! - westchn ął ajent handlowy. 
- Nie koniec na tym... W roku 1870 wrócił do Warsza wy z niewielkim fundusikiem. 
Przez pół roku szukał zaj ęcia, z daleka omijaj ąc handle korzenne, których po 
dzi ś dzie ń nienawidzi, a Ŝ nareszcie przy protekcji swego dzisiejszego 
dysponenta, Rzeckiego, wkr ęcił si ę do sklepu Minclowej, która akurat została 
wdową, i - w rok potem o Ŝenił si ę z bab ą grubo starsz ą od niego. 
- To nie było głupie - wtr ącił ajent. 
- Zapewne. Jednym zamachem zdobył sobie byt i warsz tat, na którym mógł spokojnie 
pracowa ć do ko ńca Ŝycia. Ale te Ŝ miał on krzy Ŝ Pa ński z bab ą! 
- One to umiej ą... 
- Jeszcze jak! - prawił radca. - Patrz pan jednak Ŝe, co to znaczy szcz ęście. 
Półtora roku temu baba objadła si ę czego ś i umarła, a Wokulski po czteroletniej 
katordze został wolny jak ptaszek, z zasobnym sklep em i trzydziestu tysi ącami 
rubli w gotowi  nie, na któr ą pracowały dwa pokolenia Minclów. 
- Ma szcz ęście. 
- Miał - poprawił radca - ale go nie uszanował. Inn y na jego miejscu o Ŝeniłby 
si ę z jak ą uczciw ą panienk ą i Ŝyłby w dostatkach; bo co to, panie, dzi ś znaczy 
sklep z reputacj ą i w doskonałym punkcie!... Ten jednak, wariat, rzu cił wszystko 
i pojechał robi ć interesa na wojnie. Milionów mu si ę zachciało czy kiego diabła! 
- Mo Ŝe je b ędzie miał - odezwał si ę ajent. 
- Ehe! - Ŝachn ął si ę radca. - Daj no, Józiu, piwa. My ślisz pan, Ŝe w Turcji 
znajdzie jeszcze bogatsz ą bab ę ani Ŝeli nieboszczka Minclowa?... Józiu!... 
- Słu Ŝę piorunem!... Jedzie ósma... 



- Ósma? - powtórzył radca - to by ć nie mo Ŝe. Zaraz... Przedtem była szósta, 
potem siódma... - mruczał zasłaniaj ąc twarz dłoni ą.- Mo Ŝe by ć, Ŝe ósma. Jak ten 
czas leci!... 
Mimo pos ępne wró Ŝby ludzi trze  wo patrz ących na rzeczy sklep galanteryjny pod 
firm ą J. Mincel i S. Wokulski nie tylko nie upadał, ale nawet robił dobre 
interesa. Publiczno ść, zaciekawiona pogłoskami o bankructwie, coraz licz niej 
odwiedzała magazyn, od chwili za ś kiedy Wokulski opu ścił Warszaw ę, zacz ęli 
zgłasza ć si ę po towary kupcy rosyjscy. Zamówienia mno Ŝyły si ę, kredyt za granic ą 
istniał, weksle były płacone regularnie, a sklep ro ił si ę go śćmi, którym ledwo 
mogli wydoła ć trzej subiekci: jeden mizerny blondyn, wygl ądaj ący, jakby co 
godzin ę umierał na suchoty, drugi szatyn z brod ą filozofa a ruchami ksi ęcia i 
trzeci elegant, który nosił zabójcze dla płci pi ęknej w ąsiki, pachn ąc przy tym 
jak laboratorium chemiczne. 
Ani jednak ciekawo ść ogółu, ani fizyczne i duchowe zalety trzech subiek tów, ani 
.nawet ustalona reputacja sklepu mo Ŝe nie uchroniłyby go od upadku, gdyby nie 
zawiadował nim czterdziestoletni pracownik firmy, p rzyjaciel i zast ępca 
Wokulskiego, pan Ignacy Rzecki. 
 
 
ROZDZIAŁ DRUGI  
RZĄDY STAREGO SUBIEKTA 
 
Pan Ignacy od dwudziestu pi ęciu lat mieszkał w pokoiku przy sklepie. W ci ągu 
tego czasu sklep zmieniał wła ścicieli i podłog ę, szafy i szyby w oknach, zakres 
swojej działalno ści i subiektów; ale pokój pana Rzeckiego pozostał z awsze taki 
sam. Było w nim to samo smutne okno, wychodz ące na to samo podwórze, z t ą sam ą 
krat ą, na której szczeblach zwieszała si ę by ć moŜe ćwier ćwiekowa paj ęczyna, a z 
pewności ą ćwier ćwiekowa firanka, niegdy ś zielona, obecnie wypłowiała z t ęsknoty 
za sło ńcem. 
Pod oknem stał ten sam czarny stół obity suknem, ta kŜe niegdy ś zielonym, dzi ś 
tylko poplamionym. Na nim wielki czarny kałamarz wr az z wielk ą czarn ą 
piaseczniczk ą, przymocowan ą do tej samej podstawki - para mosi ęŜnych lichtarzy 
do świec łojowych, których ju Ŝ nikt nie palił, i stalowe szczypce, którymi ju Ŝ 
nikt nie obcinał knotów. śelazne łó Ŝko z bardzo cienkim materacem, nad nim nigdy 
nie u Ŝywana dubeltówka, pod nim pudło z gitar ą, przypominaj ące dziecinn ą 
trumienk ę, w ąska kanapka obita skór ą, dwa krzesła równie Ŝ skór ą obite, du Ŝa 
blaszana miednica i mała szafa ciemnowi śniowej barwy stanowiły umeblowanie 
pokoju, który ze wzgl ędu na swoj ą długo ść i mrok w nim panuj ący zdawał si ę by ć 
podobniejszym do grobu ani Ŝeli do mieszkania. 
Równie jak pokój, nie zmieniły si ę od ćwier ć wieku zwyczaje pana Ignacego. 
Rano budził si ę zawsze o szóstej; przez chwil ę słuchał, czy idzie le Ŝący na 
krze śle zegarek, i spogl ądał na skazówki, które tworzyły jedn ą lini ę prost ą. 
Chciał wsta ć spokojnie, bez awantur; ale Ŝe chłodne nogi i nieco zesztywniałe 
r ęce nie okazywały si ę do ść uległymi jego woli, wi ęc zrywał si ę nagle, 
wyskakiwał na środek pokoju i rzuciwszy na łó Ŝko szlafmyc ę, biegł pod piec do 
wielkiej miednicy, w której mył si ę od stóp do głów, r Ŝąc i parskaj ąc jak 
wiekowy rumak szlachetnej krwi, któremu przypomniał  si ę wy ścig. 
Podczas obrz ądku wycierania si ę kosmatymi r ęcznikami z upodobaniem patrzył na 
swoje chude łydki i zaro śni ęte piersi mrucz ąc:"No, przecie nabieram ciała". 
W tym samym czasie zeskakiwał z kanapki jego stary pudel Ir z wybitym okiem i 
mocno otrz ąsnąwszy si ę, zapewne z resztek snu, skrobał do drzwi, za który mi 
rozlegało si ę pracowite dmuchanie w samowar. Pan Rzecki, wci ąŜ ubieraj ąc si ę z 
pośpiechem, wypuszczał psa, mówił dzie ń dobry słu Ŝącemu, wydobywał z szafy 
imbryk, mylił si ę przy zapinaniu mankietów, biegł na podwórze zobacz yć stan 
pogody, parzył si ę gor ącą herbat ą, czesał si ę nie patrz ąc w lustro i o wpół do 
siódmej był gotów. 
Obejrzawszy si ę, czy ma krawat na szyi, a zegarek i portmonetk ę w kieszeniach, 
pan Ignacy wydobywał ze stolika wielki klucz i, tro chę zgarbiony, uroczy ście 
otwierał tylne drzwi sklepu, obite Ŝelazn ą blach ą. Wchodzili tam obaj ze 
słu Ŝącym, zapalali par ę płomyków gazu i podczas gdy słu Ŝący zamiatał podłog ę, 
pan Ignacy odczytywał przez binokle ze swego notatn ika rozkład zaj ęć na dzie ń 
dzisiejszy. 
"Odda ć w banku osiemset rubli, aha... Do Lublina wysła ć trzy albumy, tuzin 
portmonetek... Wła śnie!... Do Wiednia przekaz na tysi ąc dwie ście guldenów... Z 



kolei odebra ć transport... Zmonitowa ć rymarza za nieodesłanie walizek... 
Bagatela!... Napisa ć list do Stasia... Bagatela!..." 
Skończywszy czyta ć, zapalał jeszcze kilka płomieni i przy ich blasku robił 
przegl ąd towarów w gablotkach i szafach. 
"Spinki, szpilki, portmonety... dobrze... R ękawiczki, wachlarze, krawaty... tak 
jest... Laski, parasole, sakwoja Ŝe... A tu - albumy, neseserki... Szafirowy 
wczoraj sprzedano, naturalnie!... Lichtarze, kałama rze, przyciski... 
Porcelana... Ciekawym, dlaczego ten wazon odwrócili ?... Z pewno ści ą... Nie, nie 
uszkodzony... Lalki z włosami, teatr, karuzel...Trz eba na jutro postawi ć w oknie 
karuzel, bo ju Ŝ fontanna spowszedniała. Bagatela!... Ósma dochodzi ... Zało Ŝyłbym 
si ę, Ŝe Klejn b ędzie pierwszy a Mraczewski ostatni. Naturalnie... P oznał si ę z 
jak ąś guwernantk ą i ju Ŝ jej kupił neseser na rachunek i z rabatem... Rozum ie 
si ę... Byle nie zacz ął kupowa ć bez rabatu i bez rachunku..." 
Tak mruczał i chodził po sklepie, przygarbiony, z r ękoma w kieszeniach, a za nim 
jego pudel. Pan od czasu do czasu zatrzymywał si ę i ogl ądał jaki ś przedmiot, 
pies przysiadał na podłodze i skrobał tyln ą nog ą g ęste kudły, a rz ędem ustawione 
w szafie lalki, małe, średnie i du Ŝe, brunetki i blondynki, przypatrywały si ę im 
martwymi oczami. 
Drzwi od sieni skrzypn ęły i ukazał si ę pan Klejn, mizerny subiekt, ze smutnym 
uśmiechem na posiniałych ustach. 
- A co, byłem pewny, Ŝe pan przyjdziesz pierwszy. Dzie ń dobry - rzekł pan 
Ignacy.  
- Paweł! ga ś światło i otwieraj sklep. 
Słu Ŝący wbiegł ci ęŜkim kłusem i zakr ęcił gaz. Po chwili rozległo si ę zgrzytanie 
ryglów, szcz ękanie sztab i do sklepu wszedł dzie ń, jedyny go ść, który nigdy nie 
zawodzi kupca. Rzecki usiadł przy kantorku pod okne m. Klejn stan ął na zwykłym 
miejscu przy porcelanie. 
- Pryncypał jeszcze nie wraca, nie miał pan listu? - spytał Klejn. 
- Spodziewam si ę go w połowie marca, najdalej za miesi ąc. 
- Je Ŝeli go nie zatrzyma nowa wojna. 
- Sta ś... Pan Wokulski - poprawił si ę Rzecki - pisze mi, Ŝe wojny nie b ędzie. 
- Kursa jednak spadaj ą, a przed chwil ą czytałem, Ŝe flota angielska wpłyn ęła na 
Dardanele. 
-To nic, wojny nie b ędzie. Zreszt ą - westchn ął pan Ignacy - co nas obchodzi 
wojna, w której nie przyjmie udziału Bonaparte. 
- Bonapartowie sko ńczyli ju Ŝ karier ę. 
- Doprawdy?... - u śmiechn ął si ę ironicznie pan Ignacy. - A na czyj ąŜ korzy ść 
MacMahon z Ducrotem układali w styczniu zamach stan u?... Wierz mi, panie Klejn, 
bonapartyzm to pot ęga!... 
- Jest wi ększa od niej. 
- Jaka? - oburzył si ę pan. Ignacy. - Mo Ŝe republika z Gambett ą?... - Mo Ŝe 
Bismarck?.. 
- Socjalizm... - szepn ął mizerny subiekt kryj ąc si ę za porcelan ę. 
Pan Ignacy mocniej zasadził binokle i podniósł si ę na swym fotelu, jakby pragn ąc 
jednym zamachem obali ć now ą teori ę, która przeciwstawiała si ę jego pogl ądom; 
lecz popl ątało mu szyki wej ście drugiego subiekta z brod ą. 
- A, moje uszanowanie panu Lisieckiemu! - zwrócił s i ę do przybyłego. - Zimny 
dzie ń mamy, prawda? Która te Ŝ godzina w mie ście, bo mój zegarek musi si ę 
spieszy ć. Jeszcze chyba nie ma kwadransa na dziewi ąt ą?.. 
- Tak Ŝe koncept!... Pa ński zegarek zawsze spieszy si ę z rana, a pó  ni wieczorem 
- odparł cierpko Lisiecki ocieraj ąc szronem pokryte w ąsy. 
- Zało Ŝę si ę, Ŝeś pan był wczoraj na preferansie. 
- Ma si ę wiedzie ć. Có Ŝ pan my ślisz, Ŝe mi na cał ą dob ę wystarczy widok waszych 
galanterii i pa ńskiej siwizny? 
- No, mój panie, wol ę by ć troch ę szpakowatym ani Ŝeli łysym - oburzył si ę pan 
Ignacy. 
- Koncept!... - sykn ął pan Lisiecki. - Moja łysina, je Ŝeli j ą kto dojrzy, jest 
smutnym dziedzictwem rodu, ale pa ńska siwizna i gderliwy charakter s ą owocami 
staro ści, któr ą... chciałbym szanowa ć. 
Do sklepu wszedł pierwszy go ść: kobieta ubrana w salop ę i chustk ę na głowie, 
Ŝądaj ąca mosi ęŜnej spluwaczki... Pan Ignacy bardzo nisko ukłonił s i ę jej i 
ofiarował krzesło, a pan Lisiecki znikn ął za szafami i wróciwszy po chwili 
dor ęczył interesantce ruchem pełnym godno ści Ŝądany przedmiot. Potem zapisał 



cen ę spluwaczki na kartce, podał j ą przez rami ę Rzeckiemu i poszedł za gablotk ę 
z min ą bankiera, który zło Ŝył na cel dobroczynny kilka tysi ęcy rubli. 
Spór o siwizn ę i łysin ę był za Ŝegnany. 
Dopiero około dziewi ątej wszedł, a raczej wpadł do sklepu pan Mraczewski , 
pi ękny, dwudziestoletni blondynek, z oczyma jak gwiazd y, z ustami jak korale, z 
wąsikami jak zatrute sztylety. Wbiegł, ci ągnąc za sob ą od progu smug ę woni, i 
zawołał: - Słowo honoru daj ę, Ŝe ju Ŝ musi by ć wpół do dziesi ątej. Letkiewicz 
jestem, gałgan jestem, no - podły jestem, ale có Ŝ zrobi ę, kiedy matka mi 
zachorowała i musiałem szuka ć doktora. Byłem u sze ściu... 
- Czy u tych, którym dajesz pan neseserki? - spytał  Lisiecki. 
- Neseserki?... Nie. Nasz doktor nie przyj ąłby nawet szpilki. Zacny człowiek... 
Prawda, panie Rzecki, Ŝe ju Ŝ jest wpół do dziesi ątej? Stan ął mi zegarek. 
- Dochodzi dzie-wi ą-ta... - odparł ze szczególnym naciskiem pan Ignacy . 
- Dopiero dziewi ąta?... No, kto by my ślał! A tak projektowałem sobie, Ŝe dzi ś 
przyjd ę do sklepu pierwszy, wcze śniej od pana Klejna... 
- A Ŝeby wyj ść przed ósm ą - wtr ącił pan Lisiecki. 
Mraczewski utkwił w nim bł ękitne oczy, w których malowało si ę najwy Ŝsze 
zdumienie. 
- Pan sk ąd wie?... - odparł. - No, słowo honoru daj ę, Ŝe ten człowiek ma zmysł 
proroczy! Wła śnie dzi ś, słowo honoru... musz ę by ć na mie ście przed siódm ą, 
cho ćbym umarł, cho ćbym... miał poda ć si ę do dymisji... 
- Niech pan od tego zacznie - wybuchn ął Rzecki - a b ędzie pan wolny przed 
jedenast ą, nawet w tej chwili, panie Mraczewski. Pan powinie neś by ć hrabi ą, nie 
kupcem, i dziwi ę si ę, Ŝe pan od razu nie wst ąpił do tamtego fachu, przy którym 
zawsze ma si ę czas, panie Mraczewski. Naturalnie! 
- No, i pan w jego wieku latałe ś za spódniczkami - odezwał si ę Lisiecki. - Co tu 
bawi ć si ę w morały. 
- Nigdy nie latałem! - krzykn ął Rzecki, uderzaj ąc pi ęści ą w kantorek. 
- Przynajmniej raz wygadał si ę, Ŝe całe Ŝycie jest niedoł ęgą - mrukn ął Lisiecki 
do Klejna, który u śmiechał si ę, podnosz ąc jednocze śnie brwi bardzo wysoko. 
Do sklepu wszedł drugi go ść i za Ŝądał kaloszy. Naprzeciw niego wysun ął si ę 
Mraczewski. 
- Kaloszyków Ŝąda szanowny pan? Który numerek, je Ŝeli wolno spyta ć? Ach, 
szanowny pan zapewne nie pami ęta! Nie ka Ŝdy ma czas my śle ć o numerze swoich 
kaloszy, to nale Ŝy do nas. Szanowny pan raczy zaj ąć miejsce na taburecie. Paweł! 
Przynie ś r ęcznik, zdejm panu kalosze i wytrzyj obuwie... 
Wbiegł Paweł ze ścierk ą i rzucił si ę do nóg przybyłemu. 
- Ale Ŝ, panie, ale Ŝ przepraszam!... - tłomaczył si ę odurzony go ść. 
- Bardzo prosimy - mówił pr ędko Mraczewski - to nasz obowi ązek. Zdaje mi si ę, Ŝe 
te b ędą dobre - ci ągnął, podaj ąc par ę sczepionych nitk ą kaloszy. - Doskonałe, 
pysznie wygl ądaj ą; szanowny pan ma tak normaln ą nog ę, Ŝe niepodobna myli ć si ę co 
do numeru. Szanowny pan Ŝyczy sobie zapewne literki; jakie maj ą by ć literki?... 
- L. P. - mrukn ął go ść, czuj ąc, Ŝe tonie w bystrym potoku wymowy grzecznego 
subiekta. 
- Panie Lisiecki, panie Klejn, przybijcie z łaski s wojej literki. Szanowny pan 
kaŜe zawin ąć dawne kalosze? Paweł! wytrzyj kalosze i okr ęć w bibuł ę. A mo Ŝe 
szanowny pan nie Ŝyczy sobie d  wiga ć zbytecznego ci ęŜaru? Paweł! rzu ć kalosze do 
paki... Nale Ŝy si ę dwa ruble kopiejek pi ęćdziesi ąt... Kaloszy z literkami nikt 
szanownemu panu nie zamieni, a to przykra rzecz zna le  ć w miejsce nowych 
artykułów dziurawe graty... Dwa ruble pi ęćdziesi ąt kopiejek do kasy z t ą 
karteczk ą. Panie kasjerze, pi ęćdziesi ąt kopiejek reszty dla szanownego pana... 
Nim go ść oprzytomniał, ubrano go w kalosze, wydano reszt ę i w śród niskich 
ukłonów odprowadzono do drzwi. Interesant stał prze z chwil ę na ulicy, bezmy ślnie 
patrz ąc w szyb ę, spoza której Mraczewski darzył go słodkim u śmiechem i ognistymi 
spojrzeniami. Wreszcie machn ął r ęką i poszedł dalej, mo Ŝe my śl ąc, Ŝe w innym 
sklepie kalosze bez literek kosztowałyby go dziesi ęć złotych. 
Pan Ignacy zwrócił si ę do Lisieckiego i kiwał głow ą w sposób oznaczaj ący podziw 
i zadowolenie. Mraczewski dostrzegł ten ruch k ątem oka i podbiegłszy do 
Lisieckiego, rzekł półgłosem: 
- Niech no pan patrzy, czy nasz stary nie jest podo bny z profilu do Napoleona 
III? Nos... w ąs... hiszpanka... 
- Do Napoleona, kiedy chorował na kamie ń - odparł Lisiecki. 
Na ten dowcip pan Ignacy skrzywił si ę z niesmakiem. Swoj ą drog ą Mraczewski 
dostał urlop przed siódm ą wieczór, a w par ę dni pó  niej w prywatnym katalogu 



Rzeckiego otrzymał notatk ę:"Był na Hugonotach w ósmym rz ędzie krzeseł z niejak ą 
Matyld ą...???"Na pociech ę mógłby sobie powiedzie ć, Ŝe w tym samym katalogu 
równie posiadaj ą notatki dwaj inni jego koledzy, a tak Ŝe inkasent, posła ńcy, 
nawet - słu Ŝący Paweł. Sk ąd Rzecki znał podobne szczegóły z Ŝycia swych 
współpracowników? Jest to tajemnica, z któr ą przed nikim si ę nie zwierzał. 
Około pierwszej w południe pan Ignacy, zdawszy kas ę Lisieckiemu, któremu pomimo 
ci ągłych sporów ufał najbardziej, wymykał si ę do swego pokoiku, a Ŝeby zje ść 
obiad przyniesiony z restauracji. Współcze śnie z nim wychodził Klejn i wracał do 
sklepu o drugiej; potem obaj z Rzeckim zostawali w sklepie, a Lisiecki i 
Mraczewski szli na obiad. O trzeciej znowu wszyscy byli na miejscu. 
O ósmej wieczór zamykano sklep; subiekci rozchodzil i si ę i zostawał tylko 
Rzecki. Robił dzienny rachunek, sprawdzał kas ę, układał plan czynno ści na jutro 
i przypominał sobie: czy zrobiono wszystko, co wypa dało na dzi ś. Ka Ŝdą 
zaniedban ą spraw ę opłacał dług ą bezsenno ści ą i sm ętnymi marzeniami na temat 
ruiny sklepu, stanowczego upadku Napoleonidów i teg o, Ŝe wszystkie nadzieje, 
jakie miał w Ŝyciu, były tylko głupstwem. 
"Nic nie b ędzie! Giniemy bez ratunku!" - wzdychał, przewracaj ąc si ę na twardej 
pościeli.  

 
JeŜeli dzie ń udał si ę dobrze, pan Ignacy był kontent. Wówczas przed snem  czytał 
histori ę konsulatu i cesarstwa albo wycinki z gazet opisuj ących wojn ę włosk ą z 
roku 1859, albo te Ŝ, co trafiało si ę rzadziej, wydobywał spod łó Ŝka gitar ę i 
grał na niej Marsza Rakoczego, przy śpiewuj ąc w ątpliwej warto ści tenorem.  

 
Potem śniły mu si ę obszerne w ęgierskie równiny, granatowe i białe linie wojsk, 
przysłoni ętych chmur ą dymu... Nazajutrz miewał pos ępny humor i skar Ŝył si ę na 
ból głowy.  
Do przyjemniejszych dni nale Ŝała u niego niedziela; wówczas bowiem obmy ślał i 
wykonywał plany wystaw okiennych na cały tydzie ń.  
 
W jego poj ęciu okna nie tylko streszczały zasoby sklepu, ale j eszcze powinny 
były zwraca ć uwag ę przechodniów b ąd  najmodniejszym towarem, b ąd  pi ęknym 
uło Ŝeniem, b ąd  figlem. Prawe okno przeznaczone dla galanterii zby tkownych 
mie ściło zwykle jaki ś br ąz, porcelanow ą waz ę, cał ą zastaw ę buduarowego stolika, 
dokoła których ustawiały si ę albumy, lichtarze, portmonety, wachlarze, w 
towarzystwie lasek, parasoli i niezliczonej ilo ści drobnych a eleganckich 
przedmiotów. W lewym znowu oknie, napełnionym okaza mi krawatów, r ękawiczek, 
kaloszy i perfum, miejsce środkowe zajmowały zabawki, najcz ęściej poruszaj ące 
si ę.  
 
Niekiedy, podczas tych samotnych zaj ęć, w starym subiekcie budziło si ę dziecko. 
Wydobywał wtedy i ustawiał na stole wszystkie mecha niczne cacka. Był tam 
nied   wied  wdrapuj ący si ę na słup, był piej ący kogut, mysz, która biegała, 
poci ąg, który toczył si ę po szynach, cyrkowy pajac, który cwałował na koniu , 
d wigaj ąc drugiego pajaca, i kilka par, które ta ńczyły walca przy d  wi ękach 
niewyra  nej muzyki. Wszystkie te figury pan Ignacy nakr ęcał i jednocze śnie 
puszczał w ruch. A gdy kogut zacz ął pia ć, łopocz ąc sztywnymi skrzydłami, gdy 
ta ńczyły martwe pary, co chwil ę potykaj ąc si ę i zatrzymuj ąc, gdy ołowiani 
pasa Ŝerowie poci ągu, jad ącego bez celu, zacz ęli przypatrywa ć mu si ę ze 
zdziwieniem i gdy cały ten świat lalek, przy drgaj ącym świetle gazu, nabrał 
jakiego ś fantastycznego Ŝycia, stary subiekt podparłszy si ę łokciami, śmiał si ę 
cicho i mruczał:  

 
- Hi! hi! hi! dok ąd wy jedziecie, podró Ŝni?... Dlaczego nara Ŝasz kark, 
akrobato?... Co wam po u ściskach, tancerze?... Wykr ęcą si ę spr ęŜyny i pójdziecie 
na powrót do szafy. Głupstwo, wszystko głupstwo!... a wam, gdyby ście my śleli, 
mogłoby si ę zdawa ć, Ŝe to jest co ś wielkiego!...  

 
Po takich i tym podobnych monologach szybko składał  zabawki i rozdra Ŝniony 
chodził go pustym sklepie, a za nim jego brudny pie s. 
"Głupstwo handel... głupstwo polityka... głupstwo p odró Ŝ do Turcji... głupstwo 
całe Ŝycie, którego pocz ątku nie pami ętamy, a ko ńca nie znamy... Gdzie Ŝ 
prawda?..." 



Poniewa Ŝ tego rodzaju zdania wypowiadał niekiedy gło śno i publicznie, wi ęc 
uwaŜano go za bzika, a powa Ŝne damy, maj ące córki na wydaniu, nieraz mówiły:  

 
- Oto do czego prowadzi m ęŜczyzn ę starokawalerstwo! 
Z domu pan Ignacy wychodził rzadko i na krótko i zw ykle kr ęcił si ę po ulicach, 
na których mieszkali jego koledzy albo oficjali ści sklepu. Wówczas jego 
ciemnozielona algierka lub tabaczkowy surdut, popie late spodnie z czarnym 
lampasem i wypłowiały cylinder, nade wszystko za ś jego nie śmiałe zachowanie si ę 
zwracały powszechn ą uwag ę. Pan Ignacy wiedział to i coraz bardziej zniech ęcał 
si ę do spacerów. Wolał przy świ ęcie kła ść si ę na łó Ŝku i całymi godzinami 
patrze ć w swoje zakratowane okno, za którym wida ć było szary mur s ąsiedniego 
domu, ozdobiony jednym jedynym, równie Ŝ zakratowanym oknem, gdzie czasami stał 
garnczek masła albo wisiały zwłoki zaj ąca. 
Lecz im mniej wychodził, tym cz ęściej marzył o jakiej ś dalekiej podró Ŝy na wie ś 
lub za granic ę. Coraz cz ęściej spotykał we snach zielone pola i ciemne bory, po 
których bł ąkałby si ę, przypominaj ąc sobie młode czasy. Powoli zbudziła si ę w nim 
głucha t ęsknota do tych krajobrazów, wi ęc postanowił, natychmiast po powrocie 
Wokulskiego, wyjecha ć gdzie ś na całe lato.  

 
- Cho ć raz przed śmierci ą, ale na kilka miesi ęcy - mówił kolegom, którzy nie 
wiadomo dlaczego u śmiechali si ę z tych projektów. Dobrowolnie odci ęty od natury 
i ludzi, utopiony w wartkim, ale ciasnym wirze skle powych interesów, czuł coraz 
mocniej potrzeb ę wymiany my śli. A poniewa Ŝ jednym nie ufał, inni go nie chcieli 
słucha ć, a Wokulskiego nie było, wi ęc rozmawiał sam z sob ą i - w najwi ększym 
sekrecie pisywał pami ętnik. 
 
 
ROZDZIAŁ TRZECI  
PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA 
 
"...Ze smutkiem od kilku lat uwa Ŝam, Ŝe na świecie jest coraz mniej dobrych 
subiektów i rozumnych polityków, bo wszyscy stosuj ą si ę do mody. Skromny subiekt 
co kwartał ubiera si ę w spodnie nowego fasonu, w coraz dziwniejszy kapel usz i 
coraz inaczej wykładany kołnierzyk. Podobnie Ŝ dzisiejsi politycy co kwartał 
zmieniaj ą wiar ę: onegdaj wierzyli w Bismarcka, wczoraj w Gambett ę, a dzi ś w 
Beaconsfielda, który niedawno był śydkiem.  

 
JuŜ wida ć zapomniano, Ŝe w sklepie nie mo Ŝna stroi ć si ę w modne kołnierzyki, 
tylko je sprzedawa ć, bo w przeciwnym razie go ściom zabraknie towaru, a sklepowi 
gości. Za ś polityki nie nale Ŝy opiera ć na szcz ęśliwych osobach, tylko na 
wielkich dynastiach. Metternich był taki sławny jak  Bismarck, a Palmerston 
sławniejszy od Beaconsfielda i - któ Ŝ dzi ś o nich pami ęta? Tymczasem ród 
Bonapartych trz ąsł Europ ą za Napoleona I, potem za Napoleona III, a i dzisia j, 
cho ć niektórzy nazywaj ą go bankrutem, wpływa na losy Francji przez wierne swoje 
sługi, MacMahona i Ducrota. 
Zobaczycie, co jeszcze zrobi Napoleonek IV, który p o cichu uczy si ę sztuki 
wojennej u Anglików! Ale o to mniejsza. W tej bowie m pisaninie chc ę mówi ć nie o 
Bonapartych, ale o sobie, a Ŝeby wiedziano, jakim sposobem tworzyli si ę dobrzy 
subiekci i cho ć nie uczeni, ale rozs ądni politycy. Do takiego interesu nie 
trzeba akademii, lecz przykładu - w domu i w sklepi e. 
Ojciec mój był za młodu Ŝołnierzem, a na staro ść wo  nym w Komisji Spraw 
Wewnętrznych. Trzymał si ę prosto jak sztaba, miał niedu Ŝe faworyty i w ąs do 
góry; szyj ę okr ęcał czarn ą chustk ą i nosił srebrny kolczyk w uchu.  

 
Mieszkali śmy na Starym Mie ście z ciotk ą, która urz ędnikom prała i łatała 
bielizn ę. Mieli śmy na czwartym pi ętrze dwa pokoiki, gdzie niewiele było 
dostatków, ale du Ŝo rado ści, przynajmniej dla mnie. W naszej izdebce 
najokazalszym sprz ętem był stół, na którym ojciec, powróciwszy z biura , kleił 
koperty; u ciotki za ś pierwsze miejsce zajmowała balia. Pami ętam, Ŝe w pogodne 
dnie puszczałem na ulicy latawce, a w razie słoty w ydmuchiwałem w izbie ba ńki 
mydlane. 
Na ścianach u ciotki wisieli sami świ ęci; ale jakkolwiek było ich sporo, nie 
dorównali jednak liczb ą Napoleonom, którymi ojciec przyozdabiał swój pokój . Był 



tam jeden Napoleon w Egipcie, drugi pod Wagram, trz eci pod Austerlitz, czwarty 
pod Moskw ą, pi ąty w dniu koronacji, szósty w apoteozie. Gdy za ś ciotka, 
zgorszona tyloma świeckimi obrazami, zawiesiła na ścianie mosi ęŜny krucyfiks, 
ojciec, a Ŝeby - jak mówił - nie obrazi ć Napoleona, kupił sobie jego br ązowe 
popiersie i tak Ŝe umie ścił je nad łó Ŝkiem.  

 
- Zobaczysz, niedowiarku - lamentowała nieraz ciotk a - Ŝe za te sztuki b ędą ci ę 
pławi ć w smole. 
- I!... Nie da mi cesarz zrobi ć krzywdy - odpowiadał ojciec. 
Często przychodzili do nas dawni koledzy ojca: pan Dom ański, tak Ŝe wo  ny, ale z 
Komisji Skarbu, i pan Raczek, który na Dunaju miał stragan z zielenin ą. Pro ści 
to byli ludzie (nawet pan Doma ński troch ę lubił any Ŝówkę), ale roztropni 
politycy. Wszyscy, nie wył ączaj ąc ciotki, twierdzili jak najbardziej stanowczo, 
Ŝe cho ć Napoleon I umarł w niewoli, ród Bonapartych jeszcz e wypłynie. Po 
pierwszym Napoleonie znajdzie si ę jaki ś drugi, a gdyby i ten  le sko ńczył, 
przyjdzie nast ępny, dopóki jeden po drugim nie uporz ądkuj ą świata.  

 
- Trzeba by ć zawsze gotowym na pierwszy odgłos! - mówił mój ojc iec. 
- Bo nie wiecie dnia ani godziny - dodawał pan Doma ński. 
A pan Raczek, trzymaj ąc fajk ę w ustach, na znak potwierdzenia pluł a Ŝ do pokoju 
ciotki. 
- Napluj mi acan w bali ę, to ci dam!... - wołała ciotka. 
- Mo Ŝe jejmo ść i dasz, ale ja nie wezm ę - mrukn ął pan Raczek, pluj ąc w stron ę 
komina.  

 
- U... có Ŝ to za chamy te całe grenadierzyska! - gniewała si ę ciotka. 
- Jejmo ści zawsze smakowali ułani. Wiem, wiem... 
Pó niej pan Raczek o Ŝenił si ę z moj ą ciotk ą...  

 
...Chc ąc, a Ŝebym zupełnie był gotów, gdy wybije godzina sprawie dliwo ści, ojciec 
sam pracował nad moj ą edukacj ą.  
 
Nauczył mi ę czyta ć, pisa ć, klei ć koperty, ale nade wszystko - musztrowa ć si ę. Do 
musztry zap ędzał mnie w bardzo wczesnym dzieci ństwie, kiedy mi jeszcze zza 
pleców wygl ądała koszula. Dobrze to pami ętam, gdy Ŝ ojciec komenderuj ąc: "Pół 
obrotu na prawo!" albo "Lewe rami ę naprzód - marsz!...", ci ągnął mnie w 
odpowiednim kierunku za ogon tego ubrania. 
Była to najdokładniej prowadzona nauka. 
Nieraz w nocy budził mnie ojciec krzykiem: "Do bron i!...", musztrował pomimo 
wymyśla ń i łez ciotki i ko ńczył zdaniem:  

 
- Igna ś! zawsze b ąd  gotów, wisusie, bo nie wiemy dnia ani godziny... P ami ętaj, 
Ŝe Bonapartów Bóg zesłał, a Ŝeby zrobili porz ądek na świecie, a dopóty nie b ędzie 
porz ądku ani sprawiedliwo ści, dopóki nie wypełni si ę testament cesarza.  

 
Nie mog ę powiedzie ć, a Ŝeby niezachwian ą wiar ę mego ojca w Bonapartych i 
sprawiedliwo ść podzielali dwaj jego koledzy. Nieraz pan Raczek, k iedy mu 
dokuczył ból w nodze, kln ąc i st ękaj ąc mówił: 
- E! wiesz, stary, Ŝe ju Ŝ za długo czekamy na nowego Napoleona. Ja siwie ć 
zaczynam i coraz gorzej podupadam, a jego jak nie b yło, tak i nie ma. Niedługo 
porobi ą si ę z nas dziady pod ko ściół, a Napoleon po to chyba przyjdzie, a Ŝeby z 
nami śpiewa ć godzinki.  

 
- Znajdzie młodych. 
- Co za młodych! Lepsi z nich przed nami poszli w z iemi ę, a najmłodsi - diabła 
warci. Ju Ŝ s ą mi ędzy nimi i tacy, co o Napoleonie nie słyszeli. 
- Mój słyszał i zapami ęta - odparł ojciec, mrugaj ąc okiem w moj ą stron ę. 
Pan Domański jeszcze bardziej upadał na duchu. 
-  wiat idzie do gorszego - mówił trz ęsąc głow ą. - Wikt coraz dro Ŝszy, za 
kwater ę zabraliby ci cał ą pensj ę, a nawet co si ę tyczy any Ŝówki, i w tym jest 
szachrajstwo. Dawniej rozweseliłe ś si ę kieliszkiem, dzi ś po szklance jeste ś taki 



czczy, jakby ś si ę napił wody. Sam Napoleon nie doczekałby si ę sprawiedliwo ści!  

 
A na to odpowiedział ojciec: 
- B ędzie sprawiedliwo ść, cho ćby i Napoleona nie stało. Ale i Napoleon si ę 
znajdzie. 
- Nie wierz ę - mrukn ął pan Raczek. 
- A jak si ę znajdzie, to co?... - spytał ojciec. 
- Nie doczekamy tego. 
- Ja doczekam - odparł ojciec - a Igna ś doczeka jeszcze lepiej.  

 
JuŜ wówczas zdania mego ojca gł ęboko wyrzynały mi si ę w pami ęci, ale dopiero 
pó  niejsze wypadki nadały im cudowny, nieomal proroczy  charakter.  

 
Około roku 1840 ojciec zacz ął niedomaga ć. Czasami po par ę dni nie wychodził do 
biura, a wreszcie na dobre legł w łó Ŝku. 
Pan Raczek odwiedzał go co dzie ń, a raz, patrz ąc na jego chude r ęce i wy Ŝółkłe 
policzki szepn ął: 
- Hej! stary, ju Ŝ my chyba nie doczekamy si ę Napoleona! 
Na co ojciec spokojnie odparł: 
- Ja tam nie umr ę, dopóki o nim nie usłysz ę. 
Pan Raczek pokiwał głow ą, a ciotka łzy otarła my śl ąc, Ŝe ojciec bredzi. Jak tu 
myśle ć inaczej, je Ŝeli śmier ć ju Ŝ kołatała do drzwi, a ojciec jeszcze wygl ądał 
Napoleona...  

 
Było ju Ŝ z nim bardzo  le, nawet przyj ął ostatnie sakramenta, kiedy, w par ę dni 
Pó niej, wbiegł do nas pan Raczek dziwnie wzburzony i stoj ąc na środku izby, 
zawołał: 
- A wiesz, stary, Ŝe znalazł si ę Napoleon?... 
- Gdzie? - krzykn ęła ciotka.  
- Ju Ŝci, we Francji. 
Ojciec zerwał si ę, lecz znowu upadł na poduszki. Tylko wyci ągnął do mnie r ękę i 
patrz ąc wzrokiem, którego nie zapomn ę, wyszeptał: 
- Pami ętaj!... Wszystko pami ętaj... 
Z tym umarł. 
W pó  niejszym Ŝyciu przekonałem si ę, jak proroczymi były pogl ądy ojca. Wszyscy 
widzieli śmy drug ą gwiazd ę napoleo ńsk ą, która obudziła Włochy i W ęgry; a chocia Ŝ 
spadła pod Sedanem, nie wierz ę w jej ostateczne zaga śni ęcie. Co mi tam Bismarck, 
Gambetta albo Beaconsfield! Niesprawiedliwo ść dopóty b ędzie włada ć światem, 
dopóki nowy Napoleon nie uro śnie.  

 
W par ę miesi ęcy po śmierci ojca pan Raczek i pan Doma ński wraz z ciotk ą Zuzann ą 
zebrali si ę na rad ę: co ze mn ą pocz ąć? Pan Doma ński chciał mnie zabra ć do swoich 
biur i powoli wypromowa ć na urz ędnika; ciotka zalecała rzemiosło, a pan Raczek 
zieleniarstwo. Lecz gdy zapytano mnie: do czego mam  ochot ę? odpowiedziałem, Ŝe 
do sklepu. 
- Kto wie, czy to nie b ędzie najlepsze - zauwa Ŝył pan Raczek. - A do jakiego Ŝ 
byś chciał kupca? - Do tego na Podwalu, co ma we drzwi ach pałasz, a w oknie 
kozaka.  

 
- Wiem - wtr ąciła ciotka. - On chce do Mincla. 
- Mo Ŝna spróbowa ć - rzekł pan Doma ński. - Wszyscy przecie Ŝ znamy Mincla. 
Pan Raczek na znak zgody plun ął a Ŝ w komin. 
- Bo Ŝe miłosierny - j ęknęła ciotka - ten drab ju Ŝ chyba na mnie plu ć zacznie, 
kiedy brata nie stało... Oj! nieszcz ęśliwa ja sierota!...  

 
- Wielka rzecz! - odezwał si ę pan Raczek. - Wyjd   jejmo ść za m ąŜ, to nie 
będziesz sierot ą. 
- A gdzie Ŝ ja znajd ę takiego głupiego, co by mnie wzi ął? 
- Phi! mo Ŝe i ja bym si ę o Ŝenił z jejmo ści ą, bo nie ma mnie kto smarowa ć - 
mrukn ął pan Raczek, ci ęŜko schylaj ąc si ę do ziemi, a Ŝeby wypuka ć popiół z fajki. 
Ciotka rozpłakała si ę, a wtedy odezwał si ę pan Doma ński: 
- Po co robi ć du Ŝe ceregiele. Jejmo ść nie masz opieki, on nie ma gospodyni; 
pobierzcie si ę i przygarnijcie Ignasia, a b ędziecie nawet mieli dziecko. I 



jeszcze tanie dziecko, bo Mincel da mu wikt i kwate r ę, a wy tylko odzie Ŝ.  
 
- H ę?... - spytał pan Raczek, patrz ąc na ciotk ę. 
- No, oddajcie pierwej chłopca do terminu, a potem. .. mo Ŝe si ę odwa Ŝę - odparła 
ciotka. - Zawsze miałam przeczucie, Ŝe marnie sko ńcz ę... 
- To i jazda do Mincla! - rzekł pan Raczek, podnosz ąc si ę z krzesełka. - Tylko 
jejmo ść nie zrób mi zawodu! - dodał, gro Ŝąc ciotce pi ęści ą.  
 
Wyszli z panem Doma ńskim i mo Ŝe w półtorej godziny wrócili obaj mocno 
zarumienieni.  
Pan Raczek ledwie oddychał, a pan Doma ński z trudno ści ą trzymał si ę na nogach, 
podobno z tego, Ŝe nasze schody były bardzo niewygodne. 
- Có Ŝ?... - spytała ciotka. 
- Nowego Napoleona wsadzili do prochowni! - odpowie dział pan Doma ński. 
- Nie do prochowni, tylko do fortecy. A-u... A-u...  - dodał pan Raczek i rzucił 
czapk ę na stół. 
- Ale z chłopcem co? 
- Jutro ma przyj ść do Mincla z odzieniem i bielizn ą - odrzekł pan Doma ński. - 
Nie do fortecy A-u... A-u... tylko do Ham-ham czy C ham... bo nawet nie wiem...  

 
- Zwariowali ście, pijaki! - krzykn ęła ciotka, chwytaj ąc pana Raczka za rami ę.  
 
- Tylko bez poufało ści! - oburzył si ę pan Raczek. - Po ślubie b ędzie poufało ść, 
teraz... Ma przyj ść do Mincla jutro z bielizn ą i odzieniem... Nieszcz ęsny 
Napoleonie!...  

 
Ciotka wypchn ęła za drzwi pana Raczka, potem pana Doma ńskiego i wyrzuciła za 
nimi czapk ę. 
- Precz mi st ąd, pijaki! 
- Wiwat Napoleon! - zawołał pan Raczek, a pan Doma ński zacz ął 
śpiewa ć:Przechodniu, gdy w t ę stron ę zwrócisz swoje oko, przybli Ŝ si ę i rozwa Ŝaj 
ten napis gł ęboko...  

 
Przybli Ŝ si ę i rozwa Ŝaj ten napis gł ęboko. 
Głos jego stopniowo cichn ął, jakby zagł ębiaj ąc si ę w studni, potem umilkł na 
schodach, lecz znowu doleciał nas z ulicy. Po chwil i zrobił si ę tam jaki ś hałas, 
a gdy wyjrzałem oknem, zobaczyłem, Ŝe pana Raczka policjant prowadził do 
ratusza.  

 
Takie to wypadki poprzedziły moje wej ście do zawodu kupieckiego. 
Sklep Mincla znałem od dawna, poniewa Ŝ ojciec wysyłał mnie do niego po papier, a 
ciotka po mydło. Zawsze biegłem tam z radosn ą ciekawo ści ą, a Ŝeby napatrze ć si ę 
wisz ącym za szybami zabawkom. O ile pami ętam, był tam w oknie du Ŝy kozak, który 
sam przez si ę skakał i machał r ękoma, a we drzwiach - b ęben, pałasz i skórzany 
koń z prawdziwym ogonem. 
Wnętrze sklepu wygl ądało jak du Ŝa piwnica, której ko ńca nigdy nie mogłem dojrze ć 
z powodu ciemno ści. Wiem tylko, Ŝe po pieprz, kaw ę i li ście bobkowe szło si ę na 
lewo do stołu, za którym stały ogromne szafy, od sk lepienia do podłogi 
napełnione szufladami. Papier za ś, atrament, talerze i szklanki sprzedawano przy 
stole na prawo, gdzie były szafy z szybami, a po my dło i krochmal szło si ę w 
gł ąb sklepu, gdzie było wida ć beczki i stosy pak drewnianych. 
Nawet sklepienie było zaj ęte. Wisiały tam długie szeregi p ęcherzy naładowanych 
gorczyc ą i farbami, ogromna lampa z daszkiem, która w zimie  paliła si ę cały 
dzie ń, sie ć pełna korków do butelek, wreszcie wypchany krokody lek, długi mo Ŝe na 
półtora łokcia. 
Właścicielem sklepu był Jan Mincel, starzec z rumian ą twarz ą i kosmykiem siwych 
włosów pod brod ą. W ka Ŝdej porze dnia siedział on pod oknem na fotelu obit ym 
skór ą, ubrany w niebieski barchanowy kaftan, biały fartu ch i tak ąŜ szlafmyc ę. 
Przed nim na stole le Ŝała wielka ksi ęga, w której notował dochód, a tu Ŝ nad jego 
głow ą wisiał p ęk dyscyplin, przeznaczonych głównie na sprzeda Ŝ. Starzec odbierał 
pieni ądze, zdawał go ściom reszt ę, pisał w ksi ędze, niekiedy drzemał, lecz pomimo 
tylu zaj ęć, z niepoj ęt ą uwag ą czuwał nad biegiem handlu w całym sklepie. On 
tak Ŝe, dla uciechy przechodniów ulicznych, od czasu do czasu poci ągał za sznurek 



skacz ącego w oknie kozaka i on wreszcie, co mi si ę najmniej podobało, za 
rozmaite przest ępstwa karcił nas jedn ą z p ęka dyscyplin. 
Mówię: nas, bo było nas trzech kandydatów do kary cieles nej: ja tudzie Ŝ dwaj 
synowcy starego - Franc i Jan Minclowie. 
Czujno ści pryncypała i jego biegło ści w u Ŝywaniu sarniej nogi do świadczyłem 
zaraz na trzeci dzie ń po wej ściu do sklepu.  

 
Franc odmierzył jakiej ś kobiecie za dziesi ęć groszy rodzynków. Widz ąc, Ŝe jedno 
ziarno upadło na kontuar (stary miał w tej chwili o czy zamkni ęte), podniosłem je 
nieznacznie i zjadłem. Chciałem wła śnie wyj ąć pestk ę, która wcisn ęła si ę mi 
między z ęby, gdy uczułem na plecach co ś jakby mocne dotkni ęcie rozpalonego 
Ŝelaza.  

 
- A, szelma! - wrzasn ął stary Mincel i nim zdałem sobie spraw ę z sytuacji, 
przeci ągnął po mnie jeszcze par ę razy dyscyplin ę, od wierzchu głowy do podłogi. 
Zwin ąłem si ę w kł ębek z bólu, lecz od tej pory nie śmiałem wzi ąć do ust niczego 
w sklepie. Migdały, rodzynki, nawet ro Ŝki miały dla mnie smak pieprzu.  

 
Urz ądziwszy si ę ze mn ą w taki sposób, stary zawiesił dyscyplin ę na p ęku, wpisał 
rodzynki i z najdobroduszniejsz ą min ą pocz ął ci ągnąć za sznurek kozaka. Patrz ąc 
na jego półu śmiechni ęt ą twarz i przymru Ŝone oczy, prawie nie mogłem uwierzy ć, Ŝe 
ten jowialny staruszek posiada taki zamach w r ęku. I dopiero teraz spostrzegłem, 
Ŝe ów kozak widziany z wn ętrza sklepu wydaje si ę mniej zabawnym ni Ŝ od ulicy. 
Sklep nasz był kolonialno-galanteryjno-mydlarski. T owary kolonialne wydawał 
gościom Franc Mincel, młodzieniec trzydziestokilkoletn i, z rud ą głow ą i zaspan ą 
fizjognomi ą. Ten najcz ęściej dostawał dyscyplin ą od stryja, gdy Ŝ palił fajk ę, 
pó  no wchodził za kontuar, wymykał si ę z domu po nocach, a nade wszystko 
niedbale wa Ŝył towar. Młodszy za ś, Jan Mincel, który zawiadywał galanteri ą i 
obok niezgrabnych ruchów odznaczał si ę łagodno ści ą, był znowu bity za wykradanie 
kolorowego papieru i pisywanie na nim listów do pan ien. 
Tylko August Katz, pracuj ący przy mydle, nie ulegał Ŝadnym surowcowym 
upomnieniom. Mizerny ten człeczyna odznaczał si ę niezwykł ą punktualno ści ą. 
Najraniej przychodził do roboty, krajał mydło i wa Ŝył krochmal jak automat; 
jadł, co mu podano, w najciemniejszym k ącie sklepu, prawie wstydz ąc si ę tego, Ŝe 
doświadcza ludzkich potrzeb. O dziesi ątej wieczorem gdzie ś znikał.  

 
W tym otoczeniu upłyn ęło mi o śm lat, z których ka Ŝdy dzie ń był podobny do 
wszystkich innych dni, jak kropla jesiennego deszcz u do innych kropli jesiennego 
deszczu. Wstawałem rano o pi ątej, myłem si ę i zamiatałem sklep. O szóstej 
otwierałem główne drzwi tudzie Ŝ okiennic ę. W tej chwili, gdzie ś z ulicy zjawiał 
si ę August Katz, zdejmował surdut, kładł fartuch i mil cz ąc stawał mi ędzy beczk ą 
mydła szarego a kolumn ą uło Ŝoną z cegiełek mydła Ŝółtego. Potem drzwiami od 
podwórka wbiegał stary Mincel mrucz ąc: Morgen!, poprawiał szlafmyc ę, dobywał z 
szuflady ksi ęgę, wciskał si ę w fotel i par ę razy ci ągnął za sznurek kozaka. 
Dopiero po nim ukazywał si ę Jan Mincel i ucałowawszy stryja w r ękę, stawał za 
swoim kontuarem, na którym podczas lata łapał muchy , a w zimie kre ślił palcem 
albo pi ęści ą jakie ś figury.  

 
Franca zwykle sprowadzano do sklepu. Wchodził z ocz yma zaspanymi, ziewaj ący, 
oboj ętnie całował stryja w rami ę i przez cały dzie ń skrobał si ę w głow ę w 
sposób, który mógł oznacza ć wielk ą senno ść lub wielkie zmartwienie. Prawie nie 
było ranka, a Ŝeby stryj, patrz ąc na jego manewry, nie wykrzywiał mu si ę i nie 
pytał:  

 
- No,.. a gdzie, ty szelma, latała? 
Tymczasem na ulicy budził si ę szmer i za szybami sklepu coraz cz ęściej 
przesuwali si ę przechodnie. To słu Ŝąca, to drwal, jejmo ść w kapturze, to chłopak 
od szewca, to jegomo ść w rogatywce szli w jedn ą i drug ą stron ę jak figury w 
ruchomej panoramie.  rodkiem ulicy toczyły si ę wozy, beczki, bryczki - tam i na 
powrót... Coraz wi ęcej ludzi, coraz wi ęcej wozów, a Ŝ nareszcie utworzył si ę 
jeden wielki potok uliczny, z którego co chwil ę kto ś wpadał do nas za 
sprawunkiem.  

 



- Pieprzu za trojaka... 
- Prosz ę funt kawy... 
- Niech pan da ry Ŝu... 
- Pół funta mydła... 
- Za grosz li ści bobkowych...  

 
Stopniowo sklep zapełniał si ę po najwi ększej cz ęści słu Ŝącymi i ubogo odzianymi 
jejmo ściami. Wtedy Franc Mincel krzywił si ę najwi ęcej: otwierał i zamykał 
szuflady, obwijał towar w tutki z szarej bibuły, wb iegał na drabink ę, znowu 
zwijał, robi ąc to wszystko z Ŝałosn ą min ą człowieka, któremu nie pozwalaj ą 
ziewn ąć. W ko ńcu zbierało si ę takie mnóstwo interesantów, Ŝe i Jan Mincel, i ja 
musieli śmy pomagać Francowi w sprzeda Ŝy. 
Stary wci ąŜ pisał i zdawał reszt ę, od czasu do czasu dotykaj ąc palcami swojej 
białej szlafmycy, której niebieski kutasik zwieszał  mu si ę nad okiem. Czasem 
szarpn ął kozaka, a niekiedy z szybko ści ą błyskawicy zdejmował dyscyplin ę i 
ćwikn ął ni ą którego ze swych synowców. Nader rzadko mogłem zro zumie ć: o co mu 
chodzi? synowcy bowiem niech ętnie obja śniali mi przyczyny jego pop ędliwo ści.  

 
Około ósmej napływ interesantów zmniejszał si ę. Wtedy w gł ębi sklepu ukazywała 
si ę gruba słu Ŝąca z koszem bułek i kubkami (Franc odwracał si ę do niej tyłem), a 
za ni ą - matka naszego pryncypała, chuda staruszka w Ŝółtej sukni, w ogromnym 
czepcu na głowie, z dzbankiem kawy w r ękach. Ustawiwszy na stole swoje naczynie, 
staruszka odzywała si ę schrypni ętym głosem: 
- Gut Morgen, meine Kinder! Der Kaffee ist schon fe rtig... 
I zaczynała rozlewa ć kaw ę w białe fajansowe kubki. 
Wówczas zbli Ŝał si ę do niej stary Mincel i całował j ą w r ękę, mówi ąc: 
- Gut Morgen, meine Mutter! 
Za co dostawał kubek kawy z trzema bułkami. 
Potem przychodził Franc Mincel, Jan Mincel, August Katz, a na ko ńcu ja. Ka Ŝdy 
całował staruszk ę w such ą r ękę, porysowan ą niebieskimi Ŝyłami, ka Ŝdy mówił: 
- Gut Morgen, Grossmutter! 
I otrzymywał nale Ŝny mu kubek tudzie Ŝ trzy bułki. 
A gdy śmy z po śpiechem wypili nasz ą kaw ę, słu Ŝąca zabierała pusty kosz i zamazane 
kubki, staruszka swój dzbanek i obie znikały. 
Za oknem wci ąŜ toczyły si ę wozy i płyn ął w obie strony potok ludzki, z którego 
co chwila odrywał si ę kto ś i wchodził do sklepu.  

 
- Prosz ę krochmalu... 
- Da ć migdałów za dziesi ątk ę... 
- Lukrecji za grosz... 
- Szarego mydła... 
Około południa zmniejszał si ę ruch za kontuarem towarów kolonialnych, a za to 
coraz cz ęściej zjawiali si ę interesanci po stronie prawej sklepu, u Jana. Tu 
kupowano talerze, szklanki, Ŝelazka, młynki, lalki, a niekiedy du Ŝe parasole, 
szafirowe lub p ąsowe. Nabywcy, kobiety i m ęŜczy  ni, byli dobrze ubrani, 
rozsiadali si ę na krzesłach i kazali sobie pokazywa ć mnóstwo przedmiotów, 
targuj ąc si ę i Ŝądaj ąc coraz to nowych.  

 
Pamiętam, Ŝe kiedy po lewej stronie sklepu m ęczyłem si ę bieganin ą i zawijaniem 
towarów, po prawej - najwi ększe strapienie robiła mi my śl: czego ten a ten go ść 
chce naprawd ę i - czy co kupi? W rezultacie jednak i tutaj du Ŝo si ę sprzedawało; 
nawet dzienny dochód z galanterii był kilka razy wi ększy ani Ŝeli z towarów 
kolonialnych i mydła. 
Stary Mincel i w niedziel ę bywał w sklepie. Rano modlił si ę, a około południa 
kazał mi przychodzi ć do siebie na pewien rodzaj lekcji. 
Sag mir - powiedz mi: was is das? co jest to? Das i s Schublade - to jest 
szublada. Zobacz, co jest w te szublade. Es ist Zim mt - to jest cynamon. Do 
czego potrzebuje si ę cynamon? Do zupe, do legumine potrzebuje si ę cynamon. Co to 
jest cynamon? Jest taki kora z jedne drzewo. Gdzie mieszka taki drzewo cynamon? 
W Indii mieszka taki drzewo. Patrz na globus - tu l eŜy Indii. Daj mnie za 
dziesi ątk ę cynamon... O, du Spitzbub!... jak tobie dam dziesi ęć raz dyscyplin, 
ty b ędziesz wiedział, ile sprzeda ć za dziesi ęć groszy cynamon... 



W ten sposób przechodzili śmy ka Ŝdą szuflad ę w sklepie i histori ę ka Ŝdego towaru. 
Gdy za ś Mincel nie był zm ęczony, dyktował mi jeszcze zadania rachunkowe, kaza ł 
sumować ksi ęgi albo pisywa ć listy w interesach naszego sklepu.  

 
Mincel był bardzo porz ądny, nie cierpiał kurzu, ścierał go z najdrobniejszych 
przedmiotów. Jednych tylko dyscyplin nigdy nie potr zebował okurza ć dzi ęki swoim 
niedzielnym wykładom buchalterii, jeografii i towar oznawstwa. 
Powoli, w ci ągu paru lat, tak przywykli śmy do siebie, Ŝe stary Mincel nie mógł 
obej ść si ę beze mnie, a ja nawet jego dyscypliny pocz ąłem uwa Ŝać za co ś, co 
nale Ŝało do familijnych stosunków. Pami ętam, Ŝe nie mogłem utuli ć si ę z Ŝalu, 
gdy raz zepsułem kosztowny samowar, a stary Mincel zamiast chwyta ć za dyscyplin ę 
- odezwał si ę:  
 
- Co ty zrobila, Ignac?... Co ty zrobila!... 
Wolałbym dosta ć ci ęgi wszystkimi dyscyplinami, ani Ŝeli znowu kiedy usłysze ć ten 
dr Ŝący głos i zobaczy ć wyl ęknione spojrzenie pryncypała. 
Obiady w dzie ń powszedni jadali śmy w sklepie, naprzód dwaj młodzi Minclowie i 
August Katz, a nast ępnie ja z pryncypałem. W czasie świ ęta wszyscy zbierali śmy 
si ę na górze i zasiadali śmy do jednego stołu. Na ka Ŝdą Wigili ę Bo Ŝego Narodzenia 
Mincel dawał nam podarunki, a jego matka w najwi ększym sekrecie urz ądzała nam (i 
swemu synowi) choink ę. Wreszcie w pierwszym dniu miesi ąca wszyscy dostawali śmy 
pensj ę (ja brałem 10 złotych.) Przy tej okazji ka Ŝdy musiał wylegitymowa ć si ę z 
porobionych oszcz ędności: ja, Katz, dwaj synowcy i słu Ŝba. Nierobienie 
oszcz ędności, a raczej nieodkładanie co dzie ń cho ćby kilku groszy, było w oczach 
Mincla takim wyst ępkiem jak kradzie Ŝ. Za mojej pami ęci przewin ęło si ę przez nasz 
sklep paru subiektów i kilku uczniów, których prync ypał dlatego tylko usun ął, Ŝe 
nic sobie nie oszcz ędzili. Dzie ń, w którym si ę to wydało, był ostatnim ich 
pobytu. Nie pomogły obietnice, zakl ęcia, całowania po r ękach, nawet upadanie do 
nóg. Stary nie ruszył si ę z fotelu, nie patrzył na petentów, tylko wskazuj ąc 
palcem drzwi, wymawiał jeden wyraz: fort! fort!... Zasada robienia oszcz ędności 
stała si ę ju Ŝ u niego chorobliwym dziwactwem. 
Dobry ten człowiek miał jedn ą wad ę, oto - nienawidził Napoleona. Sam nigdy o nim 
nie wspominał, lecz na d  wi ęk nazwiska Bonapartego dostawał jakby ataku 
wścieklizny; siniał na twarzy, pluł i wrzeszczał: sze lma! szpitzbub! 
rozbójnik!... 
Usłyszawszy pierwszy raz tak szkaradne wymysły, nie omal straciłem przytomno ść. 
Chciałem co ś hardego powiedzie ć staremu i uciec do pana Raczka, który ju Ŝ o Ŝenił 
si ę z moj ą ciotk ą. Nagle dostrzegłem, Ŝe Jan Mincel zasłoniwszy usta dłoni ą co ś 
mruczy i robi miny do Katza. Wyt ęŜam słuch i - oto co mówi Jan: 
- Baje stary, baje! Napoleon był chwat, cho ćby za to samo, Ŝe wygnał hyclów 
Szwabów. Nieprawda, Katz? 
A August Katz zmru Ŝył oczy i dalej krajał mydło. 
Osłupiałem ze zdziwienia, lecz w tej chwili bardzo polubiłem Jana Mincla i 
Augusta Katza. Z czasem przekonałem si ę, Ŝe w naszym małym sklepie istniej ą a Ŝ 
dwa wielkie stronnictwa, z których jedno, składaj ące si ę ze starego Mincla i 
jego matki, bardzo lubiło Niemców, a drugie, zło Ŝone z młodych Minclów i Katza, 
nienawidziło ich. O ile pami ętam, ja tylko byłem neutralny. 
W roku 1846 doszły nas wie ści o ucieczce Ludwika Napoleona z wi ęzienia. Rok ten 
był dla mnie wa Ŝny, gdy Ŝ zostałem subiektem, a nasz pryncypał, stary Jan Mi ncel, 
zako ńczył Ŝycie z powodów dosy ć dziwnych. 
W roku tym handel w naszym sklepie nieco osłabn ął ju Ŝ to z racji ogólnych 
niepokojów, ju Ŝ z tej, Ŝe pryncypał za cz ęsto i za gło śno wymy ślał na Ludwika 
Napoleona. Ludzie pocz ęli zniech ęcać si ę do nas, a nawet kto ś (mo Ŝe Katz?...) 
wybił nam jednego dnia szyb ę w oknie. 
Otó Ŝ wypadek ten, zamiast całkiem odstr ęczy ć publiczno ść, zwabił j ą do sklepu i 
przez tydzie ń mieli śmy tak du Ŝe obroty jak nigdy; a Ŝ zazdro ścili nam s ąsiedzi. 
Po tygodniu jednak Ŝe sztuczny ruch na nowo osłabn ął i znowu były w sklepie 
pustki. 
Pewnego wieczora w czasie nieobecno ści pryncypała, co ju Ŝ stanowiło fakt 
niezwykły, wpadł nam drugi kamie ń do sklepu. Przestraszeni Minclowie pobiegli na 
gór ę i szukali stryja, Katz poleciał na ulic ę szuka ć sprawcy zniszczenia, a wtem 
ukazało si ę dwu policjantów ci ągnących... Prosz ę zgadn ąć kogo?... Ani mniej, ani 
wi ęcej - tylko naszego pryncypała, oskar Ŝaj ąc go, Ŝe to on wybił szyb ę teraz, a 
zapewne i poprzednio... 



Na pró Ŝno staruszek wypierał si ę: nie tylko bowiem widziano jego zamach, ale 
jeszcze znaleziono przy nim kamie ń... Poszedł te Ŝ nieborak do ratusza. 
Sprawa, po wielu tłumaczeniach i wyja śnieniach, naturalnie zatarła si ę; ale 
stary od tej chwili zupełnie stracił humor i pocz ął chudn ąć. Pewnego za ś dnia, 
usiadłszy na swym fotelu pod oknem, ju Ŝ nie podniósł si ę z niego. Umarł oparty 
brod ą na ksi ędze handlowej, trzymaj ąc w r ęce sznurek, którym poruszał kozaka. 
Przez kilka lat po śmierci stryja synowcy prowadzili wspólnie sklep na Podwalu i 
dopiero około 1850 roku podzielili si ę w ten sposób, Ŝe Franc został na miejscu 
z towarami kolonialnymi, a Jan z galanteri ą i mydłem przeniósł si ę na 
Krakowskie, do lokalu, który zajmujemy obecnie. W k ilka lat pó  niej Jan o Ŝenił 
si ę z pi ękną Małgorzat ą Pfeifer, ona za ś (niech spoczywa w spokoju) zostawszy 
wdową, oddała r ękę swoj ą Stasiowi Wokulskiemu, który tym sposobem odziedzic zył 
interes, prowadzony przez dwa pokolenia Minclów. 
Matka naszego pryncypała Ŝyła jeszcze długi czas; kiedy w roku 1853 wróciłem z 
zagranicy, zastałem j ą w najlepszym zdrowiu. Zawsze schodziła rano do skl epu i 
zawsze mówiła: 
- Gut Morgen, meine Kinder! Der Kaffee ist schon fe rtig... 
Tylko głos jej z roku na rok przyciszał si ę, dopóki wreszcie nie umilkn ął na 
wieki. 
Za moich czasów pryncypał był ojcem i nauczycielem swoich praktykantów i 
najczujniejszym sług ą sklepu; jego matka lub Ŝona były gospodyniami, a wszyscy 
członkowie rodziny pracownikami. Dzi ś pryncypał bierze tylko dochody z handlu, 
najcz ęściej nie zna go i najwi ęcej troszczy si ę o to, a Ŝeby jego dzieci nie 
zostały kupcami. Nie mówi ę tu o Stasiu Wokulskim, który ma szersze zamiary, 
tylko my śl ę w ogólno ści, Ŝe kupiec powinien siedzie ć w sklepie i wyrabia ć sobie 
ludzi, je Ŝeli chce mie ć porz ądnych.  

 
Słycha ć, Ŝe Andrassy za Ŝądał sze śćdziesi ęciu milionów guldenów na 
nieprzewidziane wydatki. Wi ęc i Austria zbroi si ę, a Sta ś tymczasem pisze mi; Ŝe 
- nie b ędzie wojny. Poniewa Ŝ nie był nigdy fanfaronem, wi ęc chyba musi by ć 
bardzo wtajemniczony w polityk ę; a w takim razie siedzi w Bułgarii nie przez 
miło ść dla handlu... Ciekawym, co on zrobi! Ciekawym!..."  
 
 
ROZDZIAŁ CZWARTY  
POWRÓT 
 
Jest niedziela, szkaradny dzie ń marcowy; zbli Ŝa si ę południe, lecz ulice 
Warszawy s ą prawie puste. Ludzie nie wychodz ą z domów albo kryj ą si ę w bramach, 
albo skuleni uciekaj ą przed siek ącym ich deszczem i śniegiem. Prawie nie słycha ć 
turkotu doro Ŝek, gdy Ŝ doro Ŝki stoj ą. Doro Ŝkarze, opu ściwszy kozioł, wchodz ą pod 
budy swoich powozów, a zmoczone deszczem i zasypane  śniegiem konie wygl ądaj ą 
tak, jakby pragn ęły schowa ć si ę pod dyszel i nakry ć własnymi uszami. 
Pomimo, a mo Ŝe z powodu tak brzydkiego czasu pan Ignacy, siedz ąc w swoim 
zakratowanym pokoju, jest bardzo wesół. Interesa sk lepowe id ą wybornie, wystawa 
w oknach na przyszły tydzie ń ju Ŝ uło Ŝona, a nade wszystko - lada dzie ń ma 
powróci ć Wokulski. Nareszcie pan Ignacy zda komu ś rachunki i ci ęŜar kierowania 
sklepem, najdalej za ś za dwa miesi ące wyjedzie sobie na wakacje. Po dwudziestu 
pi ęciu latach pracy - i jeszcze jakiej! - nale Ŝy mu si ę ten wypoczynek. B ędzie 
rozmy ślał tylko o polityce, b ędzie chodził, b ędzie biegał i skakał po polach i 
lasach, b ędzie świstał, a nawet śpiewał jak za młodu. Gdyby nie te bóle 
reumatyczne, które zreszt ą na wsi ust ąpi ą...  

 
Więc cho ć deszcz ze śniegiem bije w zakratowane okna, cho ć pada tak g ęsto, Ŝe w 
pokoju jest mrok, pan Ignacy ma wiosenny humor. Wyd obywa spod łó Ŝka gitar ę, 
dostraja j ą i wzi ąwszy kilka akordów, zaczyna śpiewa ć przez nos pie śń bardzo 
romantyczn ą:  

 
Wiosna si ę budzi w całej naturzeWitana rzewnym słowików pieni em; W zielonym 
gaju, ponad strumieniem; Kwitn ą prze śliczne dwie ró Ŝe.  
 
Czarowne te d  wi ęki budz ą śpi ącego na kanapie pudla, który poczyna przypatrywa ć 
si ę jedynym okiem swemu panu. D  wi ęki te robi ą wi ęcej, gdy Ŝ wywołuj ą na podwórzu 



jaki ś ogromny cie ń, który staje w zakratowanym oknie i usiłuje zajrze ć do 
wnętrza izby, czym zwraca na siebie uwag ę pana Ignacego. 
"Tak, to musi by ć Paweł" - my śli pan Ignacy.  

 
Ale Ir jest innego zdania; zeskakuje bowiem z kanap y i z niepokojem w ącha drzwi, 
jakby czuł kogo ś obcego.  

 
Słycha ć szmer w sieniach. Jaka ś r ęka poszukuje klamki, nareszcie otwieraj ą si ę 
drzwi i na progu staje kto ś odziany w wielkie futro, upstrzone śniegiem i 
kroplami deszczu.  

 
- Kto to? - pyta si ę pan Ignacy i na twarz wyst ępuj ą mu silne rumie ńce. 
- Ju Ŝeś o mnie zapomniał, stary?... - cicho i powoli odpow iada go ść.  
 
Pan Ignacy miesza si ę coraz bardziej. Zasadza na nos binokle, które mu s padaj ą, 
potem wydobywa spod łó Ŝka trumienkowate pudło, śpiesznie chowa gitar ę i to Ŝ samo 
pudełko wraz z gitar ą kładzie na swoim łó Ŝku.  

 
Tymczasem go ść zdj ął wielkie futro i barani ą czapk ę, a jednooki Ir, obw ąchawszy 
Go, poczyna kr ęci ć ogonem, łasi ć si ę i z radosnym skomleniem przypada ć mu do 
nóg. 
Pan Ignacy zbli Ŝa si ę do go ścia wzruszony i zgarbiony wi ęcej ni Ŝ kiedykolwiek.  

 
- Zdaje mi si ę... - mówi zacieraj ąc r ęce - zdaje mi si ę, Ŝe mam przyjemno ść...  

 
Potem go ścia prowadzi do okna, mrugaj ąc powiekami.  

 
- Sta ś... jak mi Bóg miły!...  

 
Klepie go po wypukłej piersi, ściska za praw ą i za lew ą r ękę, a nareszcie 
oparłszy na jego ostrzy Ŝonej głowie swoj ą dło ń, wykonywa ni ą taki ruch, jakby mu 
chciał ma ść wetrze ć w okolic ę ciemienia.  

 
- Cha! cha! cha!... - śmieje si ę pan Ignacy. - Sta ś we własnej osobie... Sta ś z 
wojny!... Có Ŝ to, dopiero teraz przypomniałe ś sobie, Ŝe masz sklep i przyjaciół? 
- dodaje, mocno uderzaj ąc go w łopatk ę. - Niech mi ę diabli wezm ą, je Ŝeli nie 
jeste ś podobny do Ŝołnierza albo marynarza, ale nigdy do kupca... Prze z osiem 
miesi ęcy nie był w sklepie!... Co za pier ś... co za łeb...  

 
Gość tak Ŝe si ę śmiał. Obj ął Ignacego za szyj ę i po kilka razy gor ąco ucałował go 
w oba policzki, które stary subiekt kolejno nadstaw iał mu, nie oddaj ąc jednak 
pocałunków. 
- No i có Ŝ słycha ć, stary, u ciebie? - odezwał si ę go ść. - Wychudłe ś, 
pobladłe ś...  

 
- Owszem, troch ę nabieram ciała. 
- Posiwiałe ś... Jak Ŝe si ę masz? 
- Wybornie. I w sklepie jest nie  le, troch ę zwi ększyły nam si ę obroty. W 
styczniu i lutym mieli śmy targu za dwadzie ścia pi ęć tysi ęcy rubli!... Sta ś 
kochany!... O śm miesi ęcy nie było go w domu... Bagatela... Mo Ŝe si ądziesz?- 
Rozumie si ę - odpowiedział go ść, siadaj ąc na kanapie, na której wnet umie ścił 
si ę Ir i oparł mu głow ę na kolanach.  

 
Pan Ignacy przysun ął sobie krzesło. 
- Mo Ŝe co zjesz? Mam szynk ę i troch ę kawioru. 
- Owszem. 
- Mo Ŝe co wypijesz? Mam butelk ę niezłego w ęgrzyna, ale tylko jeden cały 
kieliszek. 
- B ędę pił szklank ą - odparł go ść.  
 
Pan Ignacy zacz ął drepta ć po pokoju, kolejno otwieraj ąc szaf ę, kuferek i stolik. 



Wydobył wino i schował je na powrót, potem rozło Ŝył na stole szynk ę i kilka 
bułek. R ęce i powieki dr Ŝały mu i sporo czasu upłyn ęło, nim o tyle si ę uspokoił, 
Ŝe zgromadził na jeden punkt poprzednio wyliczone za pasy. Dopiero kieliszek wina 
przywrócił mu silnie zachwian ą równowag ę moraln ą. 
Wokulski tymczasem jadł. 
- No, có Ŝ nowego? - rzekł spokojniejszym tonem pan Ignacy, t r ącaj ąc go ścia w 
kolano.  

 
- Domy ślam si ę, Ŝe ci chodzi o polityk ę - odparł Wokulski. - B ędzie pokój.  

 
- A po có Ŝ zbroi si ę Austria? 
- Zbroi si ę za sze śćdziesi ąt milionów guldenów?... Chce zabra ć Bo śni ę i 
Hercegowin ę.  
 
Ignacemu rozszerzyły si ę  renice.  

 
- Austria chce zabra ć?... - powtórzył. - Za co? 
- Za co? - u śmiechn ął si ę Wokulski. - Za to, Ŝe Turcja nie mo Ŝe jej tego 
zabroni ć.  
 
- A có Ŝ Anglia? 
- Anglia tak Ŝe dostanie kompensat ę. 
- Na koszt Turcji? 
- Rozumie si ę. Zawsze słabi ponosz ą koszta zatargów mi ędzy silnymi. 
- A sprawiedliwo ść? - zawołał Ignacy.  

 
- Sprawiedliwym jest to, Ŝe silni mno Ŝą si ę i rosn ą, a słabi gin ą. Inaczej świat 
stałby si ę domem inwalidów, co dopiero byłoby niesprawiedliwo ści ą.  
 
Ignacy posun ął si ę z krzesłem. 
- I ty to mówisz, Stasiu?... Na serio, bez Ŝartów? 
Wokulski zwrócił na niego spokojne wejrzenie. 
- Ja mówi ę - odparł. - Có Ŝ w tym dziwnego? Czyli Ŝ to samo prawo nie stosuje si ę 
do mnie, do ciebie, do nas wszystkich?... Za du Ŝo płakałem nad sob ą, a Ŝebym si ę 
miał rozczula ć nad Turcj ą. 
Pan Ignacy spu ścił oczy i umilkł. Wokulski jadł.  

 
- No, a jak Ŝe tobie poszło? - zapytał Rzecki ju Ŝ zwykłym tonem. 
Wokulskiemu błysn ęły oczy. Poło Ŝył bułk ę i oparł si ę o por ęcz kanapy. 
- Pami ętasz - rzekł - ile wzi ąłem pieni ędzy, gdym st ąd wyje ŜdŜał? 
- Trzydzie ści tysi ęcy rubli, cał ą gotówk ę.  
 
- A jak ci si ę zdaje: ile przywiozłem? 
- Pi ęćdzie... ze czterdzie ści tysi ęcy... Zgadłem?... - pytał Rzecki, niepewnie 
patrz ąc na niego.  

 
Wokulski nalał szklank ę wina i wypił j ą powoli. 
- Dwie ście pi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli, z tego du Ŝą cz ęść w złocie - rzekł 
dobitnie. - A poniewa Ŝ kazałem zakupi ć banknoty, które po zawarciu pokoju 
sprzedam, wi ęc b ędę miał przeszło trzysta tysi ęcy rubli...  

 
Rzecki pochylił si ę ku niemu i otworzył usta. 
- Nie bój si ę - ci ągnął Wokulski. - Grosz ten zarobiłem uczciwie, nawet c i ęŜko, 
bardzo ci ęŜko. Cały sekret polega na tym, Ŝem miał bogatego wspólnika i Ŝe 
kontentowałem si ę cztery i pi ęć razy mniejszym zyskiem ni Ŝ inni. Tote Ŝ mój 
kapitał ci ągle wzrastaj ący był w ci ągłym ruchu. - No - dodał po chwili - miałem 
te Ŝ szalone szcz ęście... Jak gracz, któremu dziesi ęć razy z rz ędu wychodzi ten 
sam numer w rulecie. Gruba gra?... prawie co miesi ąc stawiałem cały maj ątek, a 
co dzie ń Ŝycie.  

 
- I tylko po to je  dziłe ś tam? - zapytał Ignacy.  
 



Wokulski drwi ąco spojrzał na niego. 
- Czy chciałe ś, a Ŝebym został tureckim Wallenrodem?...  

 
- Nara Ŝać si ę dla maj ątku, gdy si ę ma spokojny kawałek chleba!... - mrukn ął pan 
Ignacy, kiwaj ąc głow ą i podnosz ąc brwi. 
Wokulski zadr Ŝał z gniewu i zerwał si ę z kanapy.- Ten spokojny chleb - mówił 
zaciskaj ąc pi ęści - dławił mnie i dusił przez lat sze ść!... Czy ju Ŝ nie 
pami ętasz, ile razy na dzie ń przypominano mi dwa pokolenia Minclów albo anielsk ą 
dobro ć mojej Ŝony? Czy był kto z dalszych i bli Ŝszych znajomych, wyj ąwszy 
ciebie, który by mnie nie dr ęczył słowem, ruchem, a cho ćby spojrzeniem? Ile Ŝ to 
razy mówiono o mnie i prawie do mnie, Ŝe karmi ę si ę z fartucha Ŝony, Ŝe wszystko 
zawdzi ęczam pracy Minclów, a nic, ale to nic - własnej ene rgii, cho ć przecie ja 
pod  wign ąłem ten kramik, zdwoiłem jego dochody... 
Mincle i zawsze Mincle!... Dzi ś niech mnie porównaj ą z Minclami. Sam jeden przez 
pół roku zarobiłem dziesi ęć razy wi ęcej ani Ŝeli dwa pokolenia Minclów przez pół 
wieku. Na zdobycie tego, com ja zdobył pomi ędzy kul ą, no Ŝem i tyfusem, tysi ąc 
Minclów musiałoby si ę poci ć w swoich sklepikach i szlafmycach. Teraz ju Ŝ wiem, 
ilu jestem wart Minclów, i jak mi Bóg miły, dla pod obnego rezultatu drugi raz 
powtórzyłbym moj ą gr ę! Wol ę obawia ć si ę bankructwa i śmierci ani Ŝeli wdzi ęczy ć 
si ę do tych, którzy kupi ą u mnie parasol, albo pada ć do nóg tym, którzy w moim 
sklepie racz ą zaopatrywa ć si ę w waterklozety... 
- Zawsze ten sam! - szepn ął Ignacy. 
Wokulski ochłon ął. Oparł si ę na ramieniu Ignacego i zagl ądaj ąc mu w oczy rzekł 
łagodnie: 
- Nie gniewasz si ę, stary? 
- Czego? Albo Ŝ nie wiem, Ŝe wilk nie b ędzie pilnował baranów... Naturalnie... 
- Có Ŝ u was słycha ć? - powiedz mi. 
- Akurat tyle, co pisałem ci w raportach. Interesa dobrze id ą, towarów przybyło, 
a jeszcze wi ęcej zamówie ń. Trzeba jednego subiekta. 
- We  miemy dwu, sklep rozszerzymy, b ędzie wspaniały.  

 
- Bagatela! 
Wokulski spojrzał na niego z boku i u śmiechn ął si ę, widz ąc, Ŝe stary odzyskuje 
dobry humor.  

 
- Ale co w mie ście słycha ć? W sklepie, dopóki ty w nim jeste ś, musi by ć dobrze. 
- W mie ście...  

 
- Z dawnych kundmanów nie ubył kto? - przerwał mu W okulski, coraz szybciej 
chodz ąc po pokoju. - Nikt! Przybyli nowi. 
- A... a... 
Wokulski stan ął jakby wahaj ąc si ę. Nalał znowu szklank ę wina i wypił duszkiem. 
- A Ł ęcki kupuje u nas?... 
- Cz ęściej bierze na rachunek.  

 
- Wi ęc bierze... - Tu Wokulski odetchn ął. - Jak Ŝe on stoi? 
- Zdaje si ę, Ŝe to sko ńczony bankrut i bodaj Ŝe w tym roku zlicytuj ą mu 
nareszcie kamienic ę. 
Wokulski pochylił si ę nad kanap ą i zacz ął bawi ć si ę z Irem. 
 
- Prosz ę ci ę... A panna Ł ęcka nie wyszła za m ąŜ? 
- Nie. 
- A nie wychodzi?... 
- Bardzo w ątpi ę. Kto dzi ś o Ŝeni si ę z pann ą maj ącą wielkie wymagania, a Ŝadnego 
posagu? Zestarzeje si ę, cho ć ładna. Naturalnie...  

 
Wokulski wyprostował si ę i przeci ągnął. Jego surowa twarz nabrała dziwnie 
rzewnego wyrazu. 
- Mój kochany stary! - mówił, bior ąc Ignacego za r ękę - mój poczciwy stary 
przyjacielu! Ty nawet nie domy ślasz si ę, jakim ja szcz ęśliwy, Ŝe ci ę widz ę, i 
jeszcze w tym pokoju. Pami ętasz, ilem ja tu sp ędził wieczorów i nocy... jak mnie 
karmiłe ś... jak oddawałe ś mi co lepsze odzienie... Pami ętasz?...  

 



Rzecki uwa Ŝnie spojrzał na niego i pomy ślał, Ŝe wino musi by ć dobre, skoro a Ŝ 
tak rozwi ązało usta Wokulskiemu.  

 
Wokulski usiadł na kanapie i oparłszy głow ę o ścian ę, mówił jakby do siebie: 
- Nie masz poj ęcia, co ja wycierpiałem, oddalony od wszystkich, ni epewny, czy 
ju Ŝ kogo zobacz ę, tak strasznie samotny. Bo widzisz, najgorsz ą samotno ści ą nie 
jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w ni m samym, kiedy z kraju nie 
wyniósł ani cieplejszego spojrzenia, ani serdeczneg o słówka, ani nawet iskry 
nadziei... Pan Ignacy poruszył si ę na krze śle z zamiarem protestu.  

 
- Pozwól sobie przypomnie ć - odezwał si ę - Ŝe z pocz ątku pisywałem listy bardzo 
Ŝyczliwe, owszem, mo Ŝe nawet za sentymentalne. Zraziły mnie dopiero twoj e 
krótkie odpowiedzi. 
- Albo Ŝ ja do ciebie mam Ŝal?... 
- Tym mniej mo Ŝesz go mie ć do innych pracowników, którzy nie znaj ą ci ę tak jak 
ja. 
Wokulski ockn ął si ę. 
- Ale Ŝ ja do Ŝadnego z nich nie mam pretensji. Mo Ŝe - odrobin ę - do ciebie, Ŝeś 
tak mało pisał o... mie ście... W dodatku bardzo cz ęsto gin ął "Kurier" na 
poczcie, robiły si ę luki w wiadomo ściach a wtedy m ęczyły mnie najgorsze 
przeczucia.  

 
- Z jakiej racji? Wszak Ŝe u nas nie było wojny - odparł ze zdziwieniem pan 
Ignacy. 
- Ach, tak!... Nawet dobrze bawili ście si ę. Pami ętam, w grudniu mieli ście 
świetne Ŝywe obrazy. Kto to w nich wyst ępował?...  

 
- No, ja na takie głupstwa nie chodz ę. 
- To prawda. A ja tego dnia dałbym - bodaj - dziesi ęć tysi ęcy rubli, a Ŝeby je 
zobaczy ć. Głupstwo jeszcze wi ększe!... Czy nie tak?... 
- Zapewne - chocia Ŝ du Ŝo tu tłumaczy samotno ść, nudy...  

 
- A mo Ŝe t ęsknota - przerwał Wokulski. - Zjadała mi ona ka Ŝdą chwil ę woln ą od 
pracy, ka Ŝdą godzin ę odpoczynku. Nalej mi wina, Ignacy. 
Wypił, zacz ął znowu chodzi ć po pokoju i mówi ć przyciszonym głosem: 
- Pierwszy raz spadło to na mnie w czasie przeprawy  przez Dunaj, trwaj ącej od 
wieczora do nocy. Płyn ąłem sam i Cygan przewo  nik. Nie mog ąc rozmawia ć, 
przypatrywałem si ę okolicy. Były w tym miejscu piaszczyste brzegi jak  u nas. I 
drzewa podobne do naszych wierzb, wzgórza poro śni ęte leszczyn ą i k ępy lasów 
sosnowych. Przez chwil ę zdawało mi si ę, Ŝe jestem w kraju i Ŝe nim noc zapadnie, 
znowu was zobacz ę. Noc zapadła, ale jednocze śnie znikn ęły mi z oczu brzegi. 
Byłem sam na ogromnej smudze wody, w której odbijał y si ę nikłe gwiazdy. 
Wówczas przyszło mi na my śl, Ŝe tak daleko jestem od domu, Ŝe dzi ś ostatnim 
między mn ą i wami ł ącznikiem s ą tylko te gwiazdy, Ŝe w tej chwili u was mo Ŝe 
nikt nie patrzy na nie, nikt o mnie nie pami ęta, nikt!... Uczułem jakby 
wewnętrzne rozdarcie i wtedy dopiero przekonałem si ę, jak gł ębok ą mam ran ę w 
duszy. 
- Prawda, Ŝe nigdy nie interesowały mnie gwiazdy - szepn ął pan Ignacy. 
- Od tego dnia uległem dziwnej chorobie - mówił Wok ulski. - Dopóki rozpisywałem 
listy, robiłem rachunki, odbierałem towary, rozsyła łem moich ajentów, dopókim 
bodaj d  wigał i wyładowywał zepsute wozy albo czuwał nad sk radaj ącym si ę 
grabie Ŝcą, miałem wzgl ędny spokój. Ale gdym oderwał si ę od interesów, a nawet 
gdym na chwil ę zło Ŝył pióro, czułem ból, jakby mi - czy ty rozumiesz, Ignacy? - 
jakby mi ziarno piasku wpadło do serca. Bywało, cho dzę, jem, rozmawiam, my śl ę 
przytomnie, rozpatruj ę si ę w pi ęknej okolicy, nawet śmiej ę si ę i jestem wesół, a 
mimo to czuj ę jakie ś t ępe ukłucie, jaki ś drobny niepokój, jak ąś niesko ńczenie 
mał ą obaw ę.  
 
Ten stan chroniczny, m ęcz ący nad wszelki wyraz, lada okoliczno ść rozdmuchiwała w 
burz ę. Drzewo znajomej formy, jaki ś obdarty pagórek, kolor obłoku, przelot 
ptaka, nawet powiew wiatru bez Ŝadnego zreszt ą powodu budził we mnie tak szalon ą 
rozpacz, Ŝe uciekałem od ludzi. Szukałem ustroni tak pustej, gdzie bym mógł 



upaść na ziemi ę i, nie podsłuchany przez nikogo, wy ć z bólu jak pies.  

 
Czasami w tej ucieczce przed samym sob ą doganiała mnie noc. Wtedy spoza krzaków, 
zwalonych pni i rozpadlin wychodziły naprzeciw mnie  jakie ś szare cienie i 
smutnie kiwały głowami o wybladłych oczach. A wszys tkie szelesty li ści, daleki 
turkot wozów, szmery wód zlewały si ę w jeden głos Ŝałosny, który mnie pytał: 
"Przechodniu nasz, ach! co si ę z tob ą stało?..."Ach, co si ę ze mn ą stało... 
- Nic nie rozumiem - przerwał Ignacy. - Có Ŝ to za szał? 
- Co?... T ęsknota. 
- Za czym? 
Wokulski drgn ął. 
- Za czym? No... za wszystkim... za krajem... 
- Dlaczego Ŝeś nie wracał?  

 
- A có Ŝ by mi dał powrót?... Zreszt ą - nie mogłem. 
- Nie mogłe ś? - powtórzył Ignacy.  

 
- Nie mogłem... i basta! Nie miałem po co wraca ć - odparł niecierpliwie 
Wokulski. - Umrze ć tu czy tam, wszystko jedno... Daj mi wina - zako ńczył nagle, 
wyci ągaj ąc r ękę. Rzecki spojrzał w jego rozgor ączkowan ą twarz i odsun ął butelk ę. 
- Daj pokój - rzekł - ju Ŝ i tak jeste ś rozdra Ŝniony...  

 
- Dlatego chc ę pi ć... 
- Dlatego nie powiniene ś pi ć - przerwał Ignacy. - Za wiele mówisz... mo Ŝe 
wi ęcej, ani Ŝeliby ś chciał - dodał z naciskiem. 
Wokulski cofn ął si ę. Zastanowił si ę i odparł potrz ąsaj ąc głow ą: 
- Mylisz si ę. 
- Zaraz ci dowiod ę - odpowiedział Ignacy przyciszonym głosem. - Ty ni e je  dziłe ś 
tam wył ącznie dla zrobienia pieni ędzy...  

 
- Zapewne - rzekł Wokulski po namy śle.  

 
- Bo i na co trzysta tysi ęcy rubli tobie, któremu wystarczało tysi ąc na rok?... 
- To prawda. 
Rzecki zbli Ŝył swoje usta do jego ucha. 
- Jeszcze ci powiem, Ŝe pieni ędzy tych nie przywiozłe ś dla siebie...  

 
- Kto wie, czy ś nie zgadł.  

 
- Zgaduj ę wi ęcej, ani Ŝeli my ślisz...  

 
Wokulski nagle roze śmiał si ę.  
 
- Aha, wi ęc tak s ądzisz? - zawołał. - Upewniam ci ę, Ŝe nic nie wiesz, stary 
marzycielu. 
- Boj ę si ę twojej trze  wości, pod wpływem której gadasz jak wariat. Rozumiesz  
mnie, Stasiu?...  

 
Wokulski wci ąŜ si ę śmiał.  

 
- Masz racj ę, nie przywykłem pi ć i wino uderzyło mi do głowy. Ale - ju Ŝ zebrałem 
zmysły. Powiem ci tylko, Ŝe mylisz si ę gruntownie. A teraz, a Ŝeby ocali ć mnie od 
zupełnego upicia, wypij sam - za pomy ślno ść moich zamiarów.  

 
Ignacy nalał kieliszek i mocno ściskaj ąc r ękę Wokulskiemu, rzekł:  

 
- Za pomy ślno ść wielkich zamiarów...  

 
- Wielkich dla mnie, ale w rzeczywisto ści bardzo skromnych.  

 



- Niech i tak b ędzie - mówił Ignacy. - Jestem tak stary, Ŝe mi wygodniej nic nie 
wiedzie ć; jestem ju Ŝ nawet tak stary, Ŝe pragn ę tylko jednej rzeczy - pi ęknej 
śmierci. Daj mi słowo, Ŝe gdy przyjdzie czas, zawiadomisz mnie...  

 
- Tak, gdy przyjdzie czas, b ędziesz moim swatem. 
- Ju Ŝ byłem i nieszcz ęśliwie... - rzekł Ignacy.  

 
- Z wdow ą przed siedmioma laty? 
- Przed pi ętnastoma. 
- Znowu swoje - roze śmiał si ę Wokulski. - Zawsze ten sam!  

 
- I ty ś ten sam. Za pomy ślno ść twoich zamiarów... Jakiekolwiek s ą, wiem jedno, 
Ŝe musz ą by ć godne ciebie. A teraz - milcz ę...  

 
To powiedziawszy Ignacy wypił wino, a kieliszek rzu cił na ziemi ę. Szkło rozbiło 
si ę z brz ękiem, który obudził Ira. 
- Chod  my do sklepu - rzekł Ignacy. - Bywaj ą rozmowy, po których dobrze jest 
mówić o interesach.  

 
Wydobył ze stolika klucz i wyszli. W sieni wion ął na nich mokry śnieg. Rzecki 
otworzył drzwi sklepu i zapalił kilka lamp. 
- Co za towary! - zawołał Wokulski. - Chyba wszystk o nowe? 
- Prawie. Chcesz zobaczy ć?... Tu jest porcelana. Zwracam ci uwag ę... 
- Pó  niej... Daj mi ksi ęgę.  
 
- Dochodów? 
- Nie, dłu Ŝników. 
Rzecki otworzył biurko, wydobył ksi ęgę i podsun ął fotel. Wokulski usiadł i 
rzuciwszy okiem na list ę, wyszukał w niej jedno nazwisko. 
- Sto czterdzie ści rubli - mówił czytaj ąc. - No, to wcale niedu Ŝo...  

 
- Któ Ŝ to? - zapytał Ignacy. - A... Ł ęcki... 
- Panna Ł ęcka ma tak Ŝe otwarty kredyt... bardzo dobrze - ci ągnął Wokulski, 
zbli Ŝywszy twarz do ksi ęgi, jakby w niej pismo było niewyra  ne. - A... a... 
Onegdaj wzi ęła portmonetk ę... Trzy ruble?... to chyba za drogo...  

 
- Wcale nie - wtr ącił Ignacy. - Portmonetka doskonała, sam j ą wybierałem. 
- Z których Ŝe to? - spytał niedbale Wokulski i zamkn ął ksi ęgę. 
- Z tej gablotki. Widzisz, jakie to cacka. 
- Musiała jednak du Ŝo mi ędzy nimi przerzuci ć... Jest podobno wymagaj ąca... 
- Wcale nie przerzucała, dlaczego miałaby przerzuca ć? - odparł Ignacy. - 
Obejrzała t ę... 
- T ę?.. 
- A chciała wzi ąć t ę... 
- Ach, t ę... - szepn ął Wokulski, bior ąc do r ęki portmonetk ę. 
- Ale ja poradziłem jej inn ą, w tym gu ście...  

 
- Wiesz co, Ŝe to jednak jest ładny wyrób. 
- Tamta, któr ą ja wybrałem, była jeszcze ładniejsza. 
- Ta bardzo mi si ę podoba. Wiesz... ja j ą wezmę, bo moja ju Ŝ na nic... 
- Czekaj, znajd ę ci lepsz ą - zawołał Rzecki. 
- Wszystko jedno. Poka Ŝ inne towary, mo Ŝe jeszcze co mi si ę przyda. 
- Spinki masz?... Krawat, kalosze, parasol... 
- Daj mi parasol, no... i krawat. Sam wybierz. B ędę dzi ś jedynym go ściem i w 
dodatku zapłac ę gotówk ą.  
 
- Bardzo dobry zwyczaj - odparł uradowany Rzecki. P r ędko wydobył krawat z 
szuflady i parasol z okna i podał je ze śmiechem Wokulskiemu. - Po str ąceniu 
rabatu - dodał - jako handluj ący, zapłacisz siedem rubli. Pyszny parasol... 
Bagatela... 
- To ju Ŝ wró ćmy do ciebie - rzekł Wokulski. 
- Nie obejrzysz sklepu? - spytał Ignacy. 



- Ach, co mnie to ob... 
- Nie obchodzi ci ę twój własny sklep, taki pi ękny sklep?... - zdziwił si ę 
Ignacy. 
 
- Gdzie Ŝ znowu, czy mo Ŝesz przypuszcza ć... Ale jestem troch ę zm ęczony. 
- Słusznie - odparł Rzecki. - Co racja, to racja. W i ęc id  my.  
 
Pozakr ęcał lampy i przepu ściwszy Wokulskiego, zamkn ął sklep. W sieni znowu 
spotkał ich mokry śnieg i Paweł nios ący obiad. 
 
 
ROZDZIAŁ PI ĄTY  
DEMOKRATYZACJA PANA I MARZENIA PANNY Z TOWARZYSTWA 
 
Pan Tomasz Ł ęcki z jedyn ą córk ą Izabel ą i kuzynk ą pann ą Florentyn ą nie mieszkał 
we własnej kamienicy, lecz wynajmował lokal, zło Ŝony z o śmiu pokojów, w stronie 
Alei Ujazdowskiej. Miał tam salon o trzech oknach, gabinet własny, gabinet 
córki, sypialni ą dla siebie, sypialni ą dla córki, pokój stołowy, pokój dla panny 
Florentyny i garderob ę, nie licz ąc kuchni i mieszkania dla słu Ŝby, składaj ącej 
si ę ze starego kamerdynera Mikołaja, jego Ŝony, która była kuchark ą, i panny 
słu Ŝącej, Anusi. 
Mieszkanie posiadało wielkie zalety. Było suche, ci epłe, obszerne, widne. Miało 
marmurowe schody, gaz, dzwonki elektryczne i wodoci ągi. Ka Ŝdy pokój w miar ę 
potrzeby ł ączył si ę z innymi lub tworzył zamkni ęt ą w sobie cało ść. Sprz ętów 
wreszcie miało liczb ę dostateczn ą, ani za mało, ani za wiele, a ka Ŝdy odznaczał 
si ę raczej wygodn ą prostot ą ani Ŝeli skacz ącymi do oczu ozdobami. Kredens budził 
w widzu uczucie pewno ści, Ŝe z niego nie zgin ą srebra; łó Ŝko przywodziło na my śl 
bezpieczny spoczynek dobrze zasłu Ŝonych; stół mo Ŝna było obci ąŜyć, na krze śle 
usi ąść bez obawy załamania si ę, na fotelu marzy ć.  
 
Kto tu wszedł, miał swobod ę ruchu; nie potrzebował l ękać si ę, Ŝe mu co ś zast ąpi 
drog ę lub Ŝe on co ś zepsuje. Czekaj ąc na, podarza nie nudził si ę, otaczały go 
bowiem rzeczy, które warto było ogl ądać. Zarazem widok przedmiotów, wyrobionych 
nie wczoraj i mog ących słu Ŝyć kilku pokoleniom, nastrajał go na jaki ś ton 
uroczysty.  

 
Na tym powa Ŝnym tle dobrze zarysowywali si ę jego mieszka ńcy. 
Pan Tomasz Ł ęcki był to sze śćdziesi ęciokilkoletni człowiek, niewysoki, pełnej 
tuszy, krwisty. Nosił niedu Ŝe w ąsy białe i do góry podczesane włosy, tej samej 
barwy. Miał siwe, rozumne oczy, postaw ę wyprostowan ą, chodził ostro. Na ulicy 
ust ępowano mu z drogi - a ludzie pro ści mówili: oto musi by ć pan z panów.  

 
Istotnie, pan Ł ęcki liczył w swoim rodzie całe szeregi senatorów. O jciec jego 
jeszcze posiadał miliony, a on sam za młodu krocie.  Pó  niej jednak cz ęść maj ątku 
pochłon ęły zdarzenia polityczne, reszt ę - podró Ŝe po Europie i wysokie stosunki. 
Pan Tomasz bywał bowiem przed rokiem 1870 na dworze  francuskim, nast ępnie na 
wiede ńskim i włoskim. Wiktor Emanuel, oczarowany pi ękno ści ą jego córki, 
zaszczycał go swoj ą przyja  ni ą i nawet chciał mu nada ć tytuł hrabiego. Nie dziw, 
Ŝe pan Tomasz po śmierci wielkiego króla przez dwa miesi ące nosił na kapeluszu 
krep ę.  
 
Od paru lat pan Tomasz nie ruszał si ę z Warszawy, za mało maj ąc ju Ŝ pieni ędzy, 
aŜeby błyszcze ć na dworach. Za to jego mieszkanie stało si ę ogniskiem 
eleganckiego świata i było nim a Ŝ do czasu rozej ścia si ę pogłosek, Ŝe pan Tomasz 
postradał nie tylko swój maj ątek, ale nawet posag panny Izabeli.  

 
Pierwsi cofn ęli si ę epuzerowie, za nimi damy maj ące brzydkie córki, z pozostał ą 
zaś reszt ą zerwał sam pan Tomasz i ograniczył swoje znajomo ści wył ącznie do 
stosunków z famili ą. Lecz gdy i tu zauwa Ŝył zni Ŝenie si ę uczuciowej temperatury, 
zupełnie wycofał si ę z towarzystwa, a nawet, ku zgorszeniu wielu szanow nych 
osób, jako wła ściciel domu w Warszawie, wpisał si ę do Resursy Kupieckiej. 
Chciano go tam zrobi ć prezesem, ale nie zgodził si ę. 



Tylko jego córka bywała u s ędziwej hrabiny Karolowej i paru jej przyjaciółek, c o 
znowu dało pocz ątek pogłosce, Ŝe pan Tomasz jeszcze posiada maj ątek i Ŝe zerwał 
z towarzystwem w cz ęści przez dziwactwo, w cz ęści dla poznania rzeczywistych 
przyjaciół i wybrania córce m ęŜa, który by j ą kochał dla niej samej, nie dla 
posagu.  

 
Więc znowu dokoła panny Ł ęckiej pocz ął zbiera ć si ę tłum wielbicieli, a na 
stoliku w jej salonie stosy biletów wizytowych. Go ści jednak nie przyjmowano, co 
zreszt ą mi ędzy nimi nie wywołało zbyt wielkiego oburzenia, pon iewa Ŝ rozeszła si ę 
trzecia z kolei pogłoska, Ŝe Ł ęckiemu licytuj ą kamienic ę.  
 
Tym razem w towarzystwie powstał zam ęt. Jedni twierdzili, Ŝe pan Tomasz jest 
zdeklarowanym bankrutem, drudzy gotowi byli przysi ąc, Ŝe zataił maj ątek, aby 
zapewni ć szcz ęście jedynaczce. Kandydaci do mał Ŝeństwa i ich rodziny znale  li 
si ę w dr ęcz ącej niepewno ści. A Ŝeby wi ęc nic nie ryzykowa ć i nic nie straci ć, 
składali hołdy pannie Izabeli, nie anga Ŝuj ąc si ę zbytecznie i po cichu rzucali w 
jej domu swoje karty, prosz ąc Boga, a Ŝeby ich czasem nie zaproszono przed 
wyklarowaniem si ę sytuacji. 
O rewizytach ze strony pana Tomasza nie było mowy. Usprawiedliwiano go 
ekscentryczno ści ą i smutkiem po Wiktorze Emanuelu.  

 
Tymczasem pan Tomasz w dzie ń spacerował po Alejach, a wieczorem grywał w wista w 
resursie. Fizjognomia jego była zawsze tak spokojna , a postawa tak dumna, Ŝe 
wielbiciele jego córki zupełnie potracili głowy. Ro zwaŜniejsi czekali, ale 
śmielsi pocz ęli znowu darzy ć j ą powłóczystymi spojrzeniami, cichym westchnieniem 
lub dr Ŝącym u ściskiem r ęki, na co panna odpowiadała lodowat ą, a niekiedy 
pogardliw ą oboj ętno ści ą.  
 
Panna Izabela była niepospolicie pi ękną kobiet ą. Wszystko w niej było oryginalne 
i doskonałe. Wzrost wi ęcej ni Ŝ średni, bardzo kształtna figura, bujne włosy 
blond z odcieniem popielatym, nosek prosty, usta tr och ę odchylone, z ęby perłowe, 
r ęce i stopy modelowe. Szczególne wra Ŝenie robiły jej oczy, niekiedy ciemne i 
rozmarzone, niekiedy pełne iskier wesoło ści, czasem jasnoniebieskie i zimne jak 
lód.  

 
Uderzaj ąca była gra jej fizjognomii. Kiedy mówiła, mówiły j ej usta, brwi, 
nozdrza, r ęce, cała postawa, a nade wszystko oczy, którymi zda wało si ę, Ŝe chce 
przela ć swoj ą dusz ę w słuchacza. Kiedy słuchała, zdawało si ę, Ŝe chce wypi ć 
dusz ę z opowiadaj ącego. Jej oczy umiały tuli ć, pie ści ć, płaka ć bez łez, pali ć i 
mrozi ć. Niekiedy mo Ŝna było my śle ć, Ŝe rozmarzona otoczy kogo ś r ękoma i oprze mu 
głow ę na ramieniu; lecz gdy szcz ęśliwy topniał z rozkoszy, nagle wykonywała 
jaki ś ruch, który mówił, Ŝe schwyci ć jej niepodobna, gdy Ŝ albo wymknie si ę, albo 
odepchnie, albo po prostu ka Ŝe lokajowi wyprowadzi ć wielbiciela za drzwi...  

 
Ciekawym zjawiskiem była dusza panny Izabeli. 
Gdyby j ą kto szczerze zapytał: czym jest świat, a czym ona sama? niezawodnie 
odpowiedziałaby, Ŝe świat jest zaczarowanym ogrodem, napełnionym czarodz iejskimi 
zamkami, a ona - bogini ą czy nimf ą uwi ęzion ą w formy cielesne.  

 
Panna Izabela od kolebki Ŝyła w świecie pi ęknym i nie tylko nadludzkim, ale - 
nadnaturalnym. Sypiała w puchach, odziewała si ę w jedwabie i hafty, siadała na 
rze  bionych i wy ściełanych hebanach lub palisandrach, piła z kryszta łów, jadała 
ze sreber i porcelany kosztownej jak złoto.  

 
Dla niej nie istniały pory roku, tylko wiekuista wi osna, pełna łagodnego 
światła, Ŝywych kwiatów i woni. Nie istniały pory dnia, gdy Ŝ nieraz przez całe 
miesi ące kładła si ę spa ć o ósmej rano, a jadała obiad o drugiej po północy.  Nie 
istniały ró Ŝnice poło Ŝeń geograficznych, gdy Ŝ w Pary Ŝu, Wiedniu, Rzymie, 
Berlinie czy Londynie znajdowali si ę ci sami ludzie, te same obyczaje, te same 
sprz ęty, a nawet te same potrawy: zupy z wodorostów Ocea nu Spokojnego, ostrygi z 
Morza Północnego, ryby z Atlantyku albo z Morza  ródziemnego, zwierzyna ze 
wszystkich krajów, owoce ze wszystkich cz ęści świata. Dla niej nie istniała 
nawet siła ci ęŜkości, gdy Ŝ krzesła jej podsuwano, talerze podawano, j ą sam ą na 



ulicy wieziono, na schody wprowadzano, na góry wnos zono.  

 
Woalka chroniła j ą od wiatru, kareta od deszczu, sobole od zimna, par asolka i 
r ękawiczki od sło ńca. I tak Ŝyła z dnia na dzie ń, z miesi ąca na miesi ąc, z roku 
na rok, wy Ŝsza nad ludzi, a nawet nad prawa natury. Dwa razy s potkała j ą 
straszna burza, raz w Alpach, drugi - na Morzu  ródziemnym. Truchleli 
najodwa Ŝniejsi, ale panna Izabela ze śmiechem przysłuchiwała si ę łoskotowi 
druzgotanych skał i trzeszczeniu okr ętu, ani przypuszczaj ąc mo Ŝliwo ści 
niebezpiecze ństwa. Natura urz ądziła dla niej pi ękne widowisko z piorunów, 
kamieni i morskiego odm ętu, jak w innym czasie pokazała jej ksi ęŜyc nad Jeziorem 
Genewskim albo nad wodospadem Renu rozdarła chmury,  które zakrywały sło ńce. To 
samo przecie robi ą co dzie ń maszyni ści teatrów i nawet w zdenerwowanych damach 
nie wywołuj ą obawy.  

 
Ten świat wiecznej wiosny, gdzie szele ściły jedwabie, rosły tylko rze  bione 
drzewa, a glina pokrywała si ę artystycznymi malowidłami, ten świat miał swoj ą 
specjaln ą ludno ść. Wła ściwymi jego mieszka ńcami były ksi ęŜniczki i ksi ąŜęta, 
hrabianki i hrabiowie tudzie Ŝ bardzo stara i maj ętna szlachta obojej płci. 
Znajdowały si ę tam jeszcze damy zam ęŜne i panowie Ŝonaci w charakterze 
gospodarzy domów, matrony strzeg ące wykwintnego obej ścia i dobrych obyczajów i 
starzy panowie, którzy zasiadali na pierwszych miej scach przy stole, o świadczali 
młodzie Ŝ, błogosławili j ą i grywali w karty. Byli te Ŝ biskupi, wizerunki Boga na 
ziemi, wysocy urz ędnicy, których obecno ść zabezpieczała świat od nieporz ądków 
społecznych i trz ęsienia ziemi, a nareszcie dzieci, małe cherubiny, z esłane z 
nieba po to, a Ŝeby starsi mogli urz ądza ć kinderbale. 
Wśród stałej ludno ści zaczarowanego świata ukazywał si ę od czasu do czasu zwykły 
śmiertelnik, który na skrzydłach reputacji potrafił wzbi ć si ę a Ŝ do szczytów 
Olimpu. Zwykle bywał nim jaki ś in Ŝynier, który ł ączył oceany albo wiercił czy 
te Ŝ budował Alpy. Był jaki ś kapitan, który w walce z dzikimi stracił swoj ą 
kompani ę, a sam okryty ranami ocalał dzi ęki miło ści murzy ńskiej ksi ęŜniczki. Był 
podró Ŝnik, który podobno odkrył now ą cz ęść świata, rozbił si ę z okr ętem na 
bezludnej wyspie i bodaj czy nie kosztował ludzkieg o mi ęsa. 
Bywali tam wreszcie sławni malarze, a nade wszystko  natchnieni poeci, którzy w 
sztambuchach hrabianek pisywali ładne wiersze, mogl i kocha ć si ę bez nadziei i 
uwiecznia ć wdzi ęki swoich okrutnych bogi ń naprzód w gazetach, a nast ępnie w 
oddzielnych tomikach, drukowanych na welinowym papi erze. Cała ta ludno ść, mi ędzy 
któr ą ostro Ŝnie przesuwali si ę wygalonowani lokaje, damy do towarzystwa, ubogie 
kuzynki i łakn ący wy Ŝszych posad kuzyni, cała ta ludno ść obchodziła wieczne 
świ ęto.  

 
Od południa składano sobie i oddawano wizyty i rewi zyty albo zje ŜdŜano si ę w 
magazynach. Ku wieczorowi bawiono si ę przed obiadem, w czasie obiadu i po 
obiedzie. Potem jechano na koncert lub do teatru, a Ŝeby tam zobaczy ć inny 
sztuczny świat, gdzie bohaterowie rzadko kiedy jedz ą i pracuj ą, ale za to wci ąŜ 
gadaj ą sami do siebie - gdzie niewierno ść kobiet staje si ę  ródłem wielkich 
katastrof i gdzie kochanek, zabity przez m ęŜa w pi ątym akcie, na drugi dzie ń 
zmartwychwstaje w pierwszym akcie, a Ŝeby popełnia ć te same bł ędy i gada ć do 
siebie, nie b ędąc słyszanym przez osoby obok stoj ące. Po wyj ściu z teatru znowu 
zbierano si ę w salonach, gdzie słu Ŝba roznosiła zimne i gor ące napoje, naj ęci 
arty ści śpiewali, młode m ęŜatki słuchały opowiada ń por ąbanego kapitana o 
murzy ńskiej ksi ęŜniczce, panny rozmawiały z poetami o powinowactwie dusz, starsi 
panowie wykładali in Ŝynierom swoje pogl ądy na in Ŝynieri ą, a damy w średnim wieku 
półsłówkami i spojrzeniami walczyły mi ędzy sob ą o podró Ŝnika, który jadł ludzkie 
mięso. Potem zasiadano do kolacji, gdzie usta jadły, Ŝoł ądki trawiły, a buciki 
rozmawiały o uczuciach lodowatych serc i marzeniach  głów niezawrotnych. A potem 
- rozje ŜdŜano si ę, a Ŝeby w śnie rzeczywistym nabra ć sił do snu Ŝycia.  

 
Poza tym czarodziejskim był jeszcze inny świat - zwyczajny.  

 
O jego istnieniu wiedziała panna Izabela i nawet lu biła mu si ę przypatrywa ć z 
okna karety, wagonu albo z własnego mieszkania. W t akich ramach i z takiej 
odległo ści wydawał on si ę jej malowniczym i nawet sympatycznym. Widywała 
rolników powoli orz ących ziemi ę - du Ŝe fury ci ągnione przez chud ą szkap ę - 



roznosicieli owoców i jarzyn - starca, który tłukł kamienie na szosie - 
posła ńców id ących gdzie ś z po śpiechem - ładne i natr ętne kwiaciarki - rodzin ę 
zło Ŝoną z ojca, bardzo otyłej matki i czworga dzieci, para mi trzymaj ących si ę za 
r ęce - eleganta ni Ŝszej sfery, który jechał doro Ŝką i rozpierał si ę w sposób 
bardzo zabawny - czasem pogrzeb. I mówiła sobie, Ŝe tamten świat, cho ć ni Ŝszy, 
jest ładny; jest nawet ładniejszy od obrazów rodzaj owych, gdy Ŝ porusza si ę i 
zmienia co chwil ę. 
I jeszcze wiedziała panna Izabela, Ŝe jak w oran Ŝeriach rosn ą kwiaty, a w 
winnicach winogrona, tak w tamtym, ni Ŝszym świecie wyrastaj ą rzeczy jej 
potrzebne. Stamt ąd pochodzi jej wierny Mikołaj i Anusia, tam robi ą rze  bione 
fotele, porcelan ę, kryształy i firanki, tam rodz ą si ę froterzy, tapicerowie, 
ogrodnicy i panny szyj ące suknie. B ędąc raz w magazynie, kazała zaprowadzi ć si ę 
do szwalni i bardzo ciekawym wydał si ę jej widok kilkudziesi ęciu pracownic, 
które krajały, fastrygowały i układały na formach f ałdy ubra ń. Była pewna, Ŝe 
robi im to wielk ą przyjemno ść, poniewa Ŝ te panny, które brały jej miar ę albo 
przymierzały suknie, były zawsze u śmiechni ęte i bardzo zainteresowane tym, a Ŝeby 
strój le Ŝał na niej dobrze. 
I jeszcze wiedziała panna Izabela, Ŝe na tamtym, zwyczajnym świecie trafiaj ą si ę 
ludzie nieszcz ęśliwi. Wi ęc ka Ŝdemu ubogiemu, o ile spotkał j ą, kazała dawa ć po 
kilka złotych; raz spotkawszy mizern ą matk ę z bladym jak wosk dzieckiem przy 
piersi, oddała jej bransolet ę, a brudne, Ŝebrz ące dzieci obdarzała cukierkami i 
całowała z pobo Ŝnym uczuciem. Zdawało si ę jej, Ŝe w którym ś z tych biedaków, a 
moŜe w ka Ŝdym, jest utajony Chrystus, który zast ąpił jej drog ę, a Ŝeby da ć okazj ę 
do spełnienia dobrego czynu. 
W ogóle dla ludzi z ni Ŝszego świata miała serce Ŝyczliwe. Przychodziły jej na 
myśl słowa Pisma  wi ętego: "W pocie czoła pracowa ć b ędziesz". Widocznie 
popełnili oni jaki ś ci ęŜki grzech, skoro skazano ich na prac ę; ale Ŝ tacy jak ona 
aniołowie nie mogli nie ubolewa ć nad ich losem. Tacy jak ona, dla której 
najwi ększ ą prac ą było dotkni ęcie elektrycznego dzwonka albo wydanie rozkazu. 
Raz tylko ni Ŝszy świat zrobił na niej pot ęŜne wra Ŝenie.  

 
Pewnego dnia, we Francji, zwiedzała fabryk ę Ŝelazn ą. Zje ŜdŜaj ąc z góry, w 
okolicy pełnej lasów i ł ąk, pod szafirowym niebem zobaczyła otchła ń wypełnion ą 
obłokami czarnych dymów i białych par i usłyszała g łuchy łoskot, zgrzyt i 
sapanie machin. Potem widziała piece, jak wie Ŝe średniowiecznych zamków, dysz ące 
płomieniami - pot ęŜne koła, które obracały si ę z szybko ści ą błyskawic - wielkie 
rusztowania, które same toczyły si ę po szynach - strumienie rozpalonego do 
biało ści Ŝelaza i półnagich robotników, jak spi Ŝowe pos ągi, o ponurych 
wejrzeniach. Ponad tym wszystkim - krwawa łuna, war czenie kół, j ęki miechów, 
grzmot młotów i niecierpliwe oddechy kotłów, a pod stopami dreszcz wyl ęknionej 
ziemi. Wtedy zdało si ę jej, Ŝe z wy Ŝyn szcz ęśliwego Olimpu zst ąpiła do 
beznadziejnej otchłani Wulkana, gdzie cyklopowie ku j ą pioruny, mog ące zdruzgota ć 
sam Olimp. Przyszły jej na my śl legendy o zbuntowanych olbrzymach, o ko ńcu tego 
pi ęknego świata, w którym przebywała, i pierwszy raz w Ŝyciu j ą, bogini ę, przed 
któr ą gi ęli si ę marszałkowie i senatorzy, zdj ęła trwoga.  

 
- To s ą straszni ludzie, papo... - szepn ęła do ojca. 
Ojciec milczał, tylko mocniej przycisn ął jej rami ę. 
- Ale kobietom oni nic złego nie zrobi ą? 
- Tak, nawet oni - odpowiedział pan Tomasz. 
W tej chwili pann ę Izabel ę ogarn ął wstyd na my śl, Ŝe troszczyła si ę tylko o 
kobiety. Wi ęc szybko dodała: 
- A je Ŝeli nam, to i wam nie zrobi ą nic złego... 
Ale pan Tomasz u śmiechn ął si ę i potrz ąsnął głow ą. W owym czasie du Ŝo mówiono o 
zbli Ŝaj ącym si ę ko ńcu starego świata, a pan Tomasz gł ęboko odczuwał to, z 
wielkimi trudno ściami wydobywaj ąc pieni ądze od swoich pełnomocników. 
Odwiedziny fabryki stanowiły wa Ŝną epok ę w Ŝyciu panny Izabeli. Z religijn ą 
czci ą czytywała ona poezje swego dalekiego kuzyna, Zygmu nta, i zdawało si ę jej, 
Ŝe dzi ś znalazła ilustracj ę do Nieboskiej komedii. Odt ąd cz ęsto marzyła o 
zmroku, Ŝe na górze k ąpi ącej si ę w sło ńcu, sk ąd zje ŜdŜał jej powóz do fabryki, 
stoj ą Okopy  w. Trójcy, a w tej dolinie zasnutej dymami i par ą było obozowisko 
zbuntowanych demokratów, gotowych lada chwila ruszy ć do szturmu i zburzy ć jej 
pi ękny świat. 



Teraz dopiero zrozumiała, jak gor ąco kocha t ę swoj ą duchow ą ojczyzn ę, gdzie 
kryształowe paj ąki zast ępuj ą sło ńce, dywany - ziemi ę, pos ągi i kolumny - drzewa. 
Tę drug ą ojczyzn ę, która ogarnia arystokracj ę wszystkich narodów, wykwintno ść 
wszystkich czasów i najpi ękniejsze zdobycze cywilizacji. 
I to wszystko miałoby run ąć, umrze ć albo rozpierzchn ąć si ę!... Rycerska 
młodzie Ŝ, która śpiewa z takim uczuciem, ta ńczy z wdzi ękiem, pojedynkuje si ę z 
uśmiechem albo skacze na środku jeziora w wod ę za zgubionym kwiatkiem?... Maj ą 
zgin ąć te ukochane przyjaciółki, które okrywały j ą tyloma pieszczotami albo 
siedz ąc u jej nóg opowiadały jej tyle drobnych tajemnic, albo oddalone od niej 
pisywały takie długie, bardzo długie listy, w który ch tkliwe uczucia mieszały 
si ę z nader w ątpliw ą ortografi ą? A ta dobra słu Ŝba, która ze swymi panami 
post ępuje tak, jakby zaprzysi ęgała im dozgonn ą miło ść, wierno ść i posłusze ństwo? 
A te modystki, które zawsze witaj ą j ą z u śmiechem i tak pami ętaj ą o 
najdrobniejszym szczególe jej tualety, tak dokładni e wiedz ą o jej triumfach? A 
te pi ękne konie, którym jaskółka mogłaby zazdro ści ć lotu, a te psy m ądre i 
przywi ązane jak ludzie, a te ogrody, gdzie r ęka ludzka powznosiła pagórki, 
wylewała strumienie, modelowała drzewa?... I to wsz ystko miałoby kiedy ś 
znikn ąć?...  

 
Od tych rozmy śla ń przybył pannie Izabeli na twarz nowy wyraz łagodne go smutku, 
który j ą robił jeszcze pi ękniejsz ą. Mówiono, Ŝe ju Ŝ zupełnie dojrzała.  

 
Rozumiej ąc, Ŝe wielki świat jest wy Ŝszym światem, panna Izabela dowiedziała si ę 
powoli, Ŝe do tych wy Ŝyn wzbi ć si ę moŜna i stale na nich przebywa ć tylko za 
pomocą dwóch skrzydeł: urodzenia i maj ątku. Urodzenie za ś i maj ątek s ą 
przywi ązane do pewnych wybranych familii, jak kwiat i owoc  pomara ńczy do 
pomara ńczowego drzewa. Bardzo te Ŝ jest mo Ŝliwym, Ŝe dobry Bóg, widz ąc dwie dusze 
z pi ęknymi nazwiskami, poł ączone w ęzłem sakramentu, pomna Ŝa ich dochody i zsyła 
im na wychowanie aniołka, który w dalszym ci ągu podtrzymuje sław ę rodów swoimi 
cnotami, dobrym uło Ŝeniem i pi ękno ści ą. St ąd wynika obowi ązek ogl ędnego 
zawierania mał Ŝeństw, na czym najlepiej znaj ą si ę stare damy i s ędziwi panowie. 
Wszystko znaczy trafny dobór nazwisk i maj ątków. Miło ść bowiem, nie ta szalona, 
o jakiej marz ą poeci, ale prawdziwie chrze ścija ńska, zjawia si ę dopiero po 
sakramencie i najzupełniej wystarcza, a Ŝeby Ŝona umiała pi ęknie prezentowa ć si ę 
w domu, a m ąŜ z powag ą asystowa ć jej w świecie.  

 
Tak było dawniej i było dobrze, według zgodnej opin ii wszystkich matron. Dzi ś 
zapomniano o tym i jest  le: mno Ŝą si ę mezalianse i upadaj ą wielkie rodziny. 
"I nie ma szcz ęścia w mał Ŝeństwach" - dodawała po cichu panna Izabela, której 
młode m ęŜatki opowiedziały niejeden sekret domowy.  

 
Dzi ęki nawet tym opowiadaniom nabrała du Ŝego wstr ętu do mał Ŝeństwa i lekkiej 
wzgardy dla m ęŜczyzn. 
MąŜ w szlafroku, który ziewa przy Ŝonie, całuje j ą maj ąc pełne usta dymu z 
cygar, cz ęsto odzywa si ę: "A daj Ŝe mi spokój" , albo po prostu: "Głupia 
jeste ś!..." - ten m ąŜ, który robi hałasy w domu za nowy kapelusz, a za d omem 
wydaje pieni ądze na ekwipa Ŝe dla aktorek - to wcale nieciekawe stworzenie. Co 
najgorsze, Ŝe ka Ŝdy z nich przed ślubem był gor ącym wielbicielem, mizerniał nie 
widz ąc długo swej pani, rumienił si ę, kiedy j ą spotkał, a nawet niejeden 
obiecywał zastrzeli ć si ę z miło ści.  

 
Tote Ŝ maj ąc lat o śmnaście, panna Izabela tyranizowała m ęŜczyzn chłodem. Kiedy 
Wiktor Emanuel raz pocałował j ą w r ękę, uprosiła ojca, Ŝe tego samego dnia 
wyjechali z Rzymu. W Pary Ŝu o świadczył si ę jej pewien bogaty hrabia francuski, 
odpowiedziała mu, Ŝe jest Polk ą i za cudzoziemca nie wyjdzie. Podolskiego 
magnata odepchn ęła zdaniem, Ŝe odda swoj ą r ękę tylko temu, kogo pokocha, a na co 
si ę jeszcze nie zanosi, a o świadczyny jakiego ś ameryka ńskiego milionera zbyła 
wybuchem śmiechu.  

 
Takie post ępowanie na kilka lat wytworzyło dokoła panny pustk ę. Podziwiano j ą i 
wielbiono, ale z daleka; nikt bowiem nie chciał nar aŜać si ę na szydercz ą odmowę. 
Po przej ściu pierwszego niesmaku panna Izabela zrozumiała, Ŝe mał Ŝeństwo trzeba 
przyj ąć takim, jakie jest. Była ju Ŝ zdecydowana wyj ść za m ąŜ, pod tym wszak Ŝe 



warunkiem, aby przyszły towarzysz - podobał si ę jej, miał pi ękne nazwisko i 
odpowiedni maj ątek. Rzeczywi ście, trafiali si ę jej ludzie pi ękni, maj ętni i 
utytułowani; na nieszcz ęście jednak, Ŝaden nie ł ączył w sobie wszystkich trzech 
warunków, wi ęc - znowu upłyn ęło kilka lat. Nagle rozeszły si ę wie ści o złym 
stanie interesów pana Tomasza i - z całego legionu konkurentów - zostało pannie 
Izabeli tylko dwu powa Ŝnych: pewien baron i pewien marszałek, bogaci, ale 
starzy.  

 
Teraz spostrzegła panna Izabela, Ŝe w wielkim świecie usuwa jej si ę grunt pod 
nogami, wi ęc zdecydowała si ę obni Ŝyć skal ę wymaga ń. Ale Ŝe baron i marszałek, 
pomimo swoich maj ątków budzili w niej niepokonan ą odraz ę, wi ęc odkładała 
stanowcz ą decyzj ę z dnia na dzie ń. Tymczasem pan Tomasz zerwał z towarzystwem. 
Marszałek, nie mog ąc si ę doczeka ć odpowiedzi wyjechał na wie ś, strapiony baron 
za granic ę i - panna Izabela pozostała kompletnie sam ą. Wprawdzie wiedziała, Ŝe 
kaŜdy z nich wróci na pierwsze zawołanie, ale - któreg o tu wybra ć?... jak 
przytłumi ć wstr ęt?... Nade wszystko za ś, czy podobna robi ć z siebie tak ą ofiar ę, 
maj ąc niejak ą pewno ść, Ŝe kiedy ś odzyska maj ątek, i wiedz ąc, Ŝe wówczas znowu 
będzie mogła wybiera ć. Tym razem ju Ŝ wybierze, poznawszy, jak ci ęŜko jej Ŝyć 
poza towarzystwem salonów... 
Jedna rzecz w wysokim stopniu ułatwiała jej wyj ście za m ąŜ dla stanowiska. Oto 
panna Izabela nigdy nie była zakochan ą. Przyczyniał si ę do tego jej chłodny 
temperament, wiara, Ŝe mał Ŝeństwo obejdzie si ę bez poetycznych dodatków, 
nareszcie miło ść idealna, najdziwniejsza, o jakiej słyszano. 
Raz zobaczyła w pewnej galerii rze  b pos ąg Apollina, który na niej zrobił tak 
silne wra Ŝenie, Ŝe kupiła pi ękną jego kopi ę i ustawiła w swoim gabinecie. 
Przypatrywała mu si ę całymi godzinami, my ślała o nim i... kto wie, ile 
pocałunków ogrzało r ęce i nogi marmurowego bóstwa?... I stał si ę cud: pieszczony 
przez kochaj ącą kobiet ę głaz o Ŝył. A kiedy pewnej nocy zapłakana usn ęła, 
nie śmiertelny zst ąpił ze swego piedestału i przyszedł do niej w lauro wym wie ńcu 
na głowie, ja śniej ący mistycznym blaskiem.  

 
Siadł na kraw ędzi jej łó Ŝka, długo patrzył na ni ą oczyma, z których przegl ądała 
wieczno ść, a potem obj ął j ą w pot ęŜnym u ścisku i pocałunkami białych ust ocierał 
łzy i chłodził jej gor ączk ę.  
 
Odt ąd nawiedzał j ą coraz cz ęściej i omdlewaj ącej w jego obj ęciach szeptał on, 
bóg światła, tajemnice nieba i ziemi, jakich dotychczas nie wypowiedziano w 
śmiertelnym j ęzyku. A przez miło ść dla niej sprawił jeszcze wi ększy cud, gdy Ŝ w 
swym boskim obliczu kolejno ukazywał jej wypi ększone rysy tych ludzi, którzy 
kiedykolwiek zrobili na niej wra Ŝenie. 
Raz był podobnym do odmłodzonego jenerała-bohatera,  który wygrał bitw ę i z wy Ŝyn 
swego siodła patrzył na śmier ć kilku tysi ęcy walecznych. Drugi raz przypominał 
twarz ą najsławniejszego tenora, któremu kobiety rzucały k wiaty pod nogi, a 
męŜczy  ni wyprz ęgali konie z powozu. Inny raz był wesołym i pi ęknym ksi ęciem 
krwi jednego z najstarszych domów panuj ących; inny raz dzielnym stra Ŝakiem, 
który za wydobycie trzech osób z płomieni na pi ątym pi ętrze dostał legi ę 
honorow ą; inny raz był wielkim rysownikiem, który przytłacz ał świat bogactwem 
swojej fantazji, a inny raz weneckim gondolierem al bo cyrkowym atlet ą 
nadzwyczajnej urody i siły.  

 
KaŜdy z tych ludzi przez pewien czas zaprz ątał tajemne my śli panny Izabeli, 
kaŜdemu po świ ęcała najcichsze westchnienia, rozumiej ąc, Ŝe dla tych czy innych 
powodów kocha ć go nie mo Ŝe, i - ka Ŝdy z nich za spraw ą bóstwa ukazywał si ę w 
jego postaci, w półrzeczywistych marzeniach. A od t ych widze ń oczy panny Izabeli 
przybrały nowy wyraz - jakiego ś nadziemskiego zamy ślenia. Niekiedy spogl ądały 
one gdzie ś ponad ludzi i poza świat; a gdy jeszcze jej popielate włosy na czole 
uło Ŝyły si ę tak dziwnie, jakby je rozwiał tajemniczy podmuch, patrz ącym zdawało 
si ę, Ŝe widz ą anioła albo świ ęt ą. 
Przed rokiem w jednej z takich chwil zobaczył pann ę Izabel ę Wokulski. Odt ąd 
serce jego nie zaznało spokoju. 
Prawie w tym samym czasie pan Tomasz zerwał z towar zystwem i na znak swoich 
rewolucyjnych usposobie ń zapisał si ę do Resursy Kupieckiej. Tam z pomiatanymi 
niegdy ś garbarzami, szczotkarzami i dystylatorami grywał w  wista, głosz ąc na 



prawo i na lewo, Ŝe arystokracja nie powinna zasklepia ć si ę w wył ączno ści, ale 
przodowa ć o świeconemu mieszcza ństwu, a przez nie narodowi. Za co wywzajemniaj ąc 
si ę, dumni dzi ś garbarze, szczotkarze i dystylatorzy raczyli przyz nawać, Ŝe pan 
Tomasz jest jedynym arystokrat ą, który poj ął swe obowi ązki wzgl ędem kraju i 
spełnia je sumiennie. Mogli byli doda ć: spełnia co dzie ń od dziewi ątej wieczór 
do północy.  

 
I kiedy w ten sposób pan Tomasz d  wigał jarzmo stanowiska, panna Izabela trawiła 
si ę w samotno ści i ciszy swego pi ęknego lokalu. Nieraz Mikołaj ju Ŝ twardo 
drzemał w fotelu, panna Florentyna, zatkawszy sobie  uszy wat ą, na dobre spała, a 
do pokoju panny Izabeli sen jeszcze nie zapukał, od pędzany przez wspomnienia. 
Wtedy zrywała si ę z łó Ŝka i odziana w lekki szlafroczek, całymi godzinami 
chodziła po salonie, gdzie dywan głuszył jej kroki i tylko tyle było światła, 
ile go rzucały dwie sk ąpe latarnie uliczne.  

 
Chodziła, a w ogromnym pokoju tłoczyły si ę jej smutne my śli i widziadła osób, 
które tu kiedy ś bywały. Tu drzemie stara ksi ęŜna; tu dwie hrabiny informuj ą si ę 
u prałata: czy mo Ŝna dziecko ochrzci ć wod ą ró Ŝaną? Tu rój młodzie Ŝy zwraca ku 
niej t ęskne spojrzenia albo udanym chłodem usiłuje podniec i ć w niej ciekawo ść; a 
tam girlanda panien, które pieszcz ą j ą wzrokiem, podziwiaj ą albo jej 
zazdroszcz ą. Pełno świateł, szelestów, rozmów, których wi ększa cz ęść, jak motyle 
około kwiatów, kr ąŜyły około jej pi ękno ści. Gdzie ona si ę znalazła, tam obok 
niej wszystko bladło; inne kobiety były jej tłem, a  męŜczy  ni niewolnikami.  

 
I to wszystko przeszło!... I dzi ś w tym salonie - chłodno; ciemno i pusto... 
Jest tylko ona i niewidzialny paj ąk smutku, który zawsze zasnuwa szar ą sieci ą te 
miejsca, gdzie byli śmy szcz ęśliwi i sk ąd szcz ęście uciekło. Ju Ŝ uciekło!... 
Panna Izabela wyłamywała sobie palce, a Ŝeby pohamowa ć si ę od łez, których wstyd 
jej było nawet w pustce i w nocy.  

 
Wszyscy j ą opu ścili, z wyj ątkiem - hrabiny Karolowej, która, kiedy wezbrał jej  
zły humor, przychodziła tu i szeroko zasiadłszy na kanapie, prawiła w śród 
westchnie ń:  
 
- Tak, droga Belciu, musisz przyzna ć, Ŝe popełniła ś kilka bł ędów nie do 
darowania. Nie mówi ę o Wiktorze Emanuelu, bo tamto był przelotny kaprys  króla - 
troch ę liberalnego i zreszt ą bardzo zadłu Ŝonego. Na takie stosunki trzeba mie ć 
wi ęcej - nie powiem: taktu, ale - do świadczenia - ci ągnęła hrabina, skromnie 
spuszczaj ąc powieki. - Ale wypu ści ć czy - je Ŝeli chcesz - odrzuci ć hrabiego 
Saint-Auguste, to ju Ŝ daruj!.. Człowiek młody, maj ętny, bardzo dobrze, i jeszcze 
z tak ą karier ą!... Teraz wła śnie przewodniczy jednej deputacji do Ojca świ ętego 
i zapewne dostanie specjalne błogosławie ństwo dla całej rodziny, no - a hrabia 
Chambord nazywa go cher cousin... Ach, Bo Ŝe!  
 
- My śl ę, ciociu, Ŝe martwi ć si ę tym ju Ŝ za pó  no - wtr ąciła panna Izabela.  

 
- Albo Ŝ ja chc ę ci ę martwi ć, biedne dziecko! I bez tego czekaj ą ci ę ciosy, które 
ukoi ć moŜe tylko gł ęboka wiara. Zapewne wiesz, Ŝe ojciec stracił wszystko, nawet 
reszt ę twego posagu? 
 
- Có Ŝ ja na to poradz ę? 
- A jednak ty tylko mo Ŝesz radzi ć i powinna ś - mówiła hrabina z naciskiem. - 
Marszałek nie jest wprawdzie Adonisem, no - ale... Gdyby nasze obowi ązki były do 
spełnienia łatwe, nie istniałaby zasługa. Zreszt ą, mój Bo Ŝe, któ Ŝ nam broni mie ć 
na dnie duszy jaki ś ideał, o którym my śl osładza najci ęŜsze chwile? Na koniec, 
mogę ci ę zapewni ć, Ŝe poło Ŝenie pi ęknej kobiety, maj ącej starego m ęŜa, nie 
nale Ŝy do najgorszych. Wszyscy interesuj ą si ę ni ą, mówi ą o niej, składaj ą hołdy 
jej po świ ęceniu, a znowu stary m ąŜ jest mniej wymagaj ący od m ęŜa w średnim 
wieku...  

 
- Ach, ciociu... 
- Tylko bez egzaltacji, Belciu! Nie masz lat szesna stu i na Ŝycie musisz patrze ć 
serio. Nie mo Ŝna przecie dla jakiej ś idiosynkrazji po świ ęci ć bytu ojca, a cho ćby 



Flory i waszej słu Ŝby. Wreszcie pomy śl, ile ty, przy twym szlachetnym serduszku, 
mogłaby ś zrobi ć dobrego, rozporz ądzaj ąc znacznym maj ątkiem.  

 
- Ale Ŝ, ciociu, marszałek jest obrzydliwy. Jemu nie Ŝony trzeba, ale nia ńki, 
która by mu ocierała usta. 
- Nie upieram si ę przy marszałku, wi ęc baron... 
- Baron jeszcze starszy, farbuje si ę, ró Ŝuje i ma jakie ś plamy na r ękach.  

 
Hrabina podniosła si ę z kanapy. 
- Nie nalegam, moja droga, nie jestem swatk ą, to nale Ŝy do pani Meliton. Zwracam 
tylko uwag ę, Ŝe nad ojcem wisi katastrofa. 
- Mamy przecie kamienic ę. 
- Któr ą sprzedaj ą najdalej po św. Janie, tak Ŝe nawet twoja suma spadnie.  

 
- Jak to - dom, który kosztował sto tysi ęcy, sprzedadz ą za sze śćdziesi ąt?...  

 
- Bo on niewart wi ęcej, bo ojciec za du Ŝo wydał. Wiem to od budowniczego, który 
ogl ądał go z polecenia Krzeszowskiej. 
- Wi ęc w ostateczno ści mamy serwis... srebra... - wybuchn ęła panna Izabela, 
załamuj ąc r ęce.  

 
Hrabina ucałowała j ą kilkakrotnie. 
- Drogie, kochane dziecko - mówiła łkaj ąc - Ŝe te Ŝ wła śnie ja musz ę tak rani ć ci 
serce!... Słuchaj wi ęc... Ojciec ma jeszcze długi wekslowe, jakie ś par ę tysi ęcy 
rubli. Otó Ŝ te długi... uwa Ŝasz... te długi kto ś skupił... kilka dni temu, w 
końcu marca. Domy ślamy si ę, Ŝe to zrobiła Krzeszowska...  

 
- Có Ŝ za nikczemno ść! - szepn ęła panna Izabela. - Ale mniejsza o ni ą... Na 
pokrycie paru tysi ęcy rubli wystarczy mój serwis i srebra. 
- S ą one warte bez porównania wi ęcej, ale - kto dzi ś kupi rzeczy tak kosztowne?  

 
- W ka Ŝdym razie spróbuj ę - mówiła rozgor ączkowana panna Izabela. - Poprosz ę 
pani ą Meliton, ona mi to ułatwi... 
- Zastanów si ę jednak, czy nie szkoda tak pi ęknych pami ątek. Panna Izabela 
roze śmiała si ę.  
 
- Ach, ciociu... Wi ęc mam waha ć si ę pomi ędzy sprzedaniem siebie i serwisu?... Bo 
na to, a Ŝeby zabierano nam meble, nigdy nie pozwol ę... Ach, ta Krzeszowska... to 
wykupywanie weksli... co za ohyda! 
- No, mo Ŝe to jeszcze nie ona. 
- Wi ęc chyba znalazł si ę jaki ś nowy nieprzyjaciel, gorszy od niej.  

 
- Mo Ŝe to ciotka Honorata - uspokajała j ą hrabina - czy ja wiem? Mo Ŝe chce 
dopomóc Tomaszowi, ale zawieszaj ąc nad nim gro  bę. Lecz b ąd  zdrowa, moje 
kochane dzieci ę, adieu...  

 
Na tym sko ńczyła si ę rozmowa w j ęzyku polskim, g ęsto ozdobionym francuszczyzn ą, 
co robiło go podobnym do ludzkiej twarzy okrytej wy sypk ą. 
 
TOM I: Rozdziały 6-10 
 
ROZDZIAŁ SZÓSTY  
W JAKI SPOSÓB NOWI LUDZIE UKAZUJ Ą SI Ę NAD STARYMI HORYZONTAMI 
 
Początek kwietnia, jeden z tych miesi ęcy, które słu Ŝą za przej ście mi ędzy zim ą i 
wiosn ą.  nieg ju Ŝ znikn ął, ale nie ukazała si ę jeszcze zielono ść; drzewa s ą 
czarne, trawniki szare i niebo szare: wygl ąda jak marmur poprzecinany srebrnymi 
i złotawymi nitkami. 
Jest około pi ątej po południu. Panna Izabela siedzi w swoim gabin ecie i czyta 
najnowsz ą powie ść Zoli: Une page d'amour. Czyta bez uwagi, co chwil ę podnosi 
oczy, spogl ąda w okno i pół świadomie formułuje s ąd, Ŝe gał ązki drzew s ą czarne, 
a niebo szare. Znowu czyta, spogl ąda po gabinecie i pół świadomie my śli, Ŝe jej 



meble kryte bł ękitn ą materi ą i jej niebieski szlafroczek maj ą jaki ś szary odcie ń 
i Ŝe festony białej firanki s ą podobne do wielkich sopli śniegu. Potem zapomina, 
o czym my ślała w tej chwili, i pyta si ę w duchu: "O czym ja my ślałam?... Ach, 
prawda, o kwe ście wielkotygodniowej..." I nagle czuje ochot ę przejechania si ę 
karet ą, a jednocze śnie czuje Ŝal do nieba, Ŝe jest takie szare, Ŝe złotawe Ŝyłki 
na nim s ą tak w ąskie... Dr ęczy j ą jaki ś cichy niepokój, jakie ś oczekiwanie, ale 
nie jest pewna, na co czeka: czy na to, a Ŝeby chmury si ę rozdarły, czy na to, 
aŜeby wszedł lokaj i wr ęczył jej list, zapraszaj ący na wielkotygodniow ą kwest ę? 
JuŜ taki krótki czas, a jej nie prosz ą. 
Znowu czyta powie ść, ten rozdział, kiedy podczas gwia  dzistej nocy p. Rambaud 
naprawiał zepsut ą lalk ę małej Joasi, Helena ton ęła we łzach bezprzedmiotowego 
Ŝalu, a opat Jouve radził, a Ŝeby wyszła za m ąŜ. Panna Izabela odczuwa ten Ŝal i 
kto wie, czy gdyby w tej chwili ukazały si ę na niebie gwiazdy zamiast chmur, czy 
nie rozpłakałaby si ę tak jak Helena. Wszak to ju Ŝ ledwo par ę dni do kwesty, a 
jej jeszcze nie prosz ą. śe zaprosz ą, o tym wie, ale dlaczego zwłócz ą?... 
"Te kobiety, które zdaj ą si ę tak gor ąco szuka ć Boga, bywaj ą niekiedy 
nieszcz ęśliwymi istotami, których serce wzburzyła nami ętno ść. Id ą do ko ścioła, 
aŜeby tam wielbi ć męŜczyzn ę" - mówi opat Jouve.  

 
"Poczciwy opat, jak on chciał uspokoi ć t ę biedn ą Helen ę!" - my śli panna Izabela 
i nagle odrzuca ksi ąŜkę. Opat Jouve przypomniał jej, Ŝe ju Ŝ od dwu miesi ęcy 
haftuje pas do ko ścielnego dzwonka i Ŝe go jeszcze nie sko ńczyła. Podnosi si ę z 
fotelu i przysuwa do okna stolik z tamburkiem, z pu dełkiem ró Ŝnokolorowych 
jedwabiów, z kolorowym deseniem; rozwija pas i zacz yna gorliwie wyszywa ć na nim 
ró Ŝe i krzy Ŝe. Pod wpływem pracy w sercu budzi si ę otucha. Kto tak jak ona słu Ŝy 
kościołowi, nie mo Ŝe by ć zapomnianym przy wielkotygodniowej kwe ście. Wybiera 
jedwabie, nawłóczy igły i szyje wci ąŜ. Oko jej przebiega od wzoru do haftu, r ęka 
spada z góry na dół, wznosi si ę z dołu do góry, ale w my śli zaczyna rodzi ć si ę 
pytanie, dotycz ące kostiumu na groby i toalety na Wielkanoc. Pytani e to wkrótce 
zapełnia jej cał ą uwag ę, zasłania oczy i zatrzymuje r ękę. Suknia, kapelusz, 
okrywka i parasolka, wszystko musi by ć nowe, a tu tak niewiele czasu i nie tylko 
nic nie zamówione, ale nawet nie wybrane... 
Tu przypomina sobie, Ŝe jej serwis i srebra ju Ŝ znajduj ą si ę u jubilera, Ŝe ju Ŝ 
trafia si ę jaki ś nabywca i Ŝe dzi ś lub jutro b ędą sprzedane. Panna Izabela czuje 
ści śni ęcie serca za serwisem i srebrami, lecz doznaje niej akiej ulgi na my śl o 
kweście i nowej toalecie. Mo Ŝe mie ć bardzo pi ękną, ale jak ą?...  

 
Odsuwa tamburek i ze stolika, na którym le Ŝą Szekspir, Dante, album europejskich 
znakomito ści tudzie Ŝ kilka pism, bierze "Le Moniteur de la Mode" i zacz yna go 
przegl ądać z najwi ększ ą uwag ą. Oto jest toaleta obiadowa; oto ubiory wiosenne 
dla panienek, panien, m ęŜatek, młodych m ęŜatek i ich matek! oto suknie wizytowe, 
ceremonialne, spacerowe; sze ść nowych form kapeluszy, z dziesi ęć materiałów, 
kilkadziesi ąt barw... Co tu wybra ć, o Bo Ŝe?... Niepodobna wybiera ć bez 
naradzenia si ę z pann ą Florentyn ą i z magazynierk ą...  

 
Panna Izabela z niech ęci ą odrzuca monitora mody i siada na szezlongu w posta ci 
półle Ŝącej. R ęce splecione jak do modlitwy opiera na por ęczy, głow ę na r ękach i 
patrzy w niebo rozmarzonymi oczyma. Kwesta wielkoty godniowa, nowa toaleta, 
chmury na niebie - wszystko miesza si ę w jej wyobra  ni na tle Ŝalu za serwisem i 
lekkiego uczucia wstydu, Ŝe go sprzedaje.  

 
"Ach, wszystko jedno!" - mówi sobie i znowu pragnie , a Ŝeby chmury rozdarły si ę 
cho ć na chwil ę. Ale chmury zg ęszczaj ą si ę, a w jej sercu wzmaga si ę Ŝal, wstyd i 
niepokój. Spojrzenie jej pada na stolik stoj ący tu Ŝ obok szezlonga i na ksi ąŜkę 
do nabo Ŝeństwa oprawn ą w ko ść słoniow ą. Panna Izabela bierze do r ąk ksi ąŜkę i 
powoli, kartka za kartk ą, wyszukuje w niej modlitwy: Acte de résignation, a  
znalazłszy zaczyna czyta ć:  
 
"Que votre nom soit béni á jamais, bien qui avez vo ulu m'éprouver par cette 
peine". W miar ę jak czyta, szare niebo wyja śnia si ę, a przy ostatnich 
słowach..."et d'attendre en paix votre divin secour s..." chmury p ękaj ą, ukazuje 
si ę kawałek czystego bł ękitu, gabinet panny Izabeli napełnia si ę światłem, a jej 
dusza spokojem. Teraz jest pewna, Ŝe modły jej zostały wysłuchane, Ŝe b ędzie 



miała najpi ękniejsz ą tualet ę i najlepszy ko ściół do kwesty.  

 
W tej chwili delikatnie otwieraj ą si ę drzwi gabinetu; staje w nich panna 
Florentyna, wysoka, czarno ubrana, nie śmiała, trzyma w dwu palcach list i mówi 
cicho:  

 
- Od pani Karolowej. 
- Ach, w sprawie kwesty - odpowiada panna Izabela z  czaruj ącym u śmiechem. - Cały 
dzie ń nie zagl ądała ś do mnie, Florciu.  

 
- Nie chc ę ci przeszkadza ć. 
- W nudzeniu si ę?... - pyta panna Izabela. - Kto wie, czy nie byłob y nam weselej 
nudzi ć si ę w jednym pokoju. 
- List... - mówi nie śmiała osoba w czarnej sukni, wyci ągaj ąc r ękę do Izabeli.  

 
- Znam jego tre ść - przerywa panna Izabela. - Posied   troch ę u mnie i je Ŝeli nie 
zrobi ci subiekcji, przeczytaj ten list. 
Panna Florentyna siada nie śmiało na fotelu, delikatnie bierze z biurka no Ŝyk i z 
najwi ększ ą ostro Ŝności ą przecina kopert ę. Kładzie na biurku no Ŝyk, potem 
kopert ę, rozwija papier i cichym, melodyjnym głosem czyta list pisany po 
francusku:  
"Droga Belu! wybacz, Ŝe odzywam si ę w sprawie, któr ą tylko ty i twój ojciec 
macie prawo rozstrzyga ć. Wiem, drogie dzieci ę, Ŝe pozbywasz si ę twego serwisu i 
sreber, sama mi zreszt ą o tym mówiła ś. Wiem te Ŝ, Ŝe znalazł si ę nabywca, który 
ofiarowuje wam pi ęć tysi ęcy rubli, moim zdaniem za mało, cho ć w tych czasach 
trudno spodziewa ć si ę wi ęcej. Po rozmowie jednak, jak ą miałam w tej materii z 
Krzeszowsk ą, zaczynam l ękać si ę, a Ŝeby pi ękne te pami ątki nie przeszły w 
niewła ściwe r ęce.  

 
Chciałabym temu zapobiec, proponuj ę ci wi ęc, je Ŝeli zgodzisz si ę, trzy tysi ące 
rubli po Ŝyczki na zastaw wspomnianego serwisu i sreber. S ądzę, Ŝe dzi ś wygodniej 
będzie im u mnie, gdy ojciec twój znajduje si ę w takich kłopotach. Odebra ć je 
będziesz mogła, kiedy zechcesz, a w razie mojej śmierci nawet bez zwracania 
poŜyczki.  

 
Nie narzucam si ę, tylko proponuj ę. Rozwa Ŝ, jak ci b ędzie wygodniej, a nade 
wszystko pomy śl o nast ępstwach.  

 
O ile ci ę znam, byłaby ś bole śnie dotkni ęt ą usłyszawszy kiedy ś, Ŝe nasze rodzinne 
pami ątki zdobi ą stół jakiego bankiera albo nale Ŝą do wyprawy jego córki. 
Zasyłam ci tysi ące pocałunków, Joanna 
P.S. Wyobra   sobie, co za szcz ęście spotkało moj ą ochronk ę. B ędąc wczoraj w 
sklepie tego sławnego Wokulskiego, przymówiłam si ę o mały datek dla sierot. 
Liczyłam na jakie kilkana ście rubli, a on, czy uwierzysz, ofiarował mi tysi ąc, 
wyra  nie: tysi ąc rubli, i jeszcze powiedział, Ŝe na moje r ęce nie śmiałby zło Ŝyć 
mniejszej sumy. Kilku takich Wokulskich, a czuj ę, Ŝe na staro ść zostałabym 
demokratk ą". 
 Panna Florentyna sko ńczywszy list, nie śmiała oderwa ć od niego oczu. Wreszcie 
odwaŜyła si ę i spojrzała: panna Izabela siedziała na szezlongu blada, z 
zaci śni ętymi r ękami.  

 
- Có Ŝ ty na to, Florciu? - spytała po chwili. 
- My śl ę - odparła cicho zapytana - Ŝe pani Karolowa na pocz ątku listu 
najtrafniej os ądziła swoje stanowisko w tej sprawie. 
- Co za upokorzenie! - szepn ęła panna Izabela, nerwowo bij ąc r ęką w szezlong. 
- Upokorzeniem jest proponowa ć komu ś trzy tysi ące rubli na zastaw sreber, i to 
wówczas, gdy obcy ofiarowuj ą pi ęć tysi ęcy... Innego nie widz ę. 
- Jak ona nas traktuje... My chyba naprawd ę jeste śmy zrujnowani...  

 
- Ale Ŝ, Belciu!... - przerwała o Ŝywiaj ąc si ę panna Florentyna. - Wła śnie ten 
cierpki list dowodzi, Ŝe nie jeste ście zrujnowani. Ciotka lubi by ć cierpk ą, ale 
umie oszcz ędza ć nieszcz ęście. Gdyby wam groziła ruina, znale  liby ście w niej 



tkliw ą i delikatn ą pocieszycielk ę.  
 
- Dzi ękuj ę za to. 
- I nie potrzebujesz obawia ć si ę tego. Jutro wpłynie nam pi ęć tysi ęcy rubli, za 
które mo Ŝna prowadzi ć dom przez pół roku... cho ćby przez kwartał. Za par ę 
miesi ęcy... 
- Zlicytuj ą nam kamienic ę... 
- Prosta forma, i nic wi ęcej. Owszem, mo Ŝecie zyska ć, podczas gdy dzisiaj 
kamienica jest tylko ci ęŜarem. No, a po ciotce Hortensji dostaniesz ze sto 
tysi ęcy rubli. Zreszt ą - dodała po chwili panna Florentyna, podnosz ąc brwi - ja 
sama nie jestem pewna, czy i ojciec nie ma jeszcze maj ątku. Wszyscy s ą tego 
zdania... 
Panna Izabela wychyliła si ę z szezlonga i uj ęła r ękę panny Florentyny. 
- Florciu - rzekła zni Ŝaj ąc głos - komu ty to mówisz?... Wi ęc naprawd ę uwa Ŝasz 
mnie tylko za pann ę na wydaniu, która nic nie widzi i niczego nie pojm uje?... 
Myślisz, Ŝe nie wiem - domówiła jeszcze ciszej - Ŝe ju Ŝ miesi ąc, jak pieni ądze 
na utrzymanie domu po Ŝyczasz od Mikołaja... 
- Mo Ŝe wła śnie ojciec chce tego...  

 
- Czy i tego chce, a Ŝeby ś mu co rano podkładała kilka rubli do pugilaresu? P anna 
Florentyna spojrzała jej w oczy i poruszyła głow ą.  
 
- Za du Ŝo wiesz - odparła - ale nie wszystko. Ju Ŝ od dwu tygodni, mo Ŝe od 
dziesi ęciu dni widz ę, Ŝe ojciec miewa po kilkana ście rubli...  

 
- Wi ęc zaci ąga długi... 
- Nie. Ojciec nigdy nie zaci ąga długów w mie ście. Ka Ŝdy wierzyciel przychodzi z 
poŜyczk ą do domu i w gabinecie ojca dostaje kwit albo proce nt. Nie znasz go pod 
tym wzgl ędem. 
- Wi ęc sk ądŜe teraz ma pieni ądze? 
- Nie wiem. Widz ę, Ŝe ma, i słysz ę, Ŝe zawsze je miał. - Po có Ŝ w takim razie 
zezwala na sprzeda Ŝ sreber? - pytała natarczywie panna Izabela. 
- Mo Ŝe chce zirytowa ć rodzin ę. 
- A kto wykupił jego weksle?  
Panna Florentyna zrobiła r ękoma ruch, oznaczaj ący rezygnacj ę. 
- Nie wykupiła ich Krzeszowska - rzekła - to wiem n a pewno. - Wi ęc - albo ciotka 
Hortensja, albo... 
- Albo?... 
- Albo sam ojciec. Czy nie wiesz, ile rzeczy robi o jciec, a Ŝeby zaniepokoi ć 
rodzin ę, a potem śmia ć si ę...  

 
- Za có Ŝ chciałby mnie, nas niepokoi ć? 
- My śl ę, Ŝe ty jeste ś spokojna. Córka powinna nieograniczenie ufa ć ojcu.  

 
- Ach, tak!... - szepn ęła panna Izabela, zamy ślaj ąc si ę.  
 
Czarno ubrana kuzynka z wolna podniosła si ę z fotelu i cicho wyszła. 
Panna Izabela znowu pocz ęła patrze ć na swój pokój, który wydał jej si ę 
popielatym, na czarne gał ązki, które chwiały si ę za oknem, na par ę wróbli 
świergocz ących mo Ŝe o budowie gniazda, na niebo, które stało si ę jednolicie 
szarym, bez Ŝadnej ja śniejszej pr ąŜki. W jej pami ęci znowu od Ŝyła sprawa kwesty 
i nowej toalety, ale obie wydały si ę jej tak małymi, tak prawie śmiesznymi, Ŝe 
myśl ąc o nich, nieznacznie wzruszyła ramionami.  

 
Dręczyły j ą inne pytania: czyby nie odda ć serwisu hrabinie Karolowej - i - sk ąd 
ojciec ma pieni ądze? Je Ŝeli miał je dawniej, dlaczego pozwolił na zaci ąganie 
długów u Mikołaja?... A je Ŝeli nie miał, z jakiego  ródła czerpie je dzi ś?... 
JeŜeli ona odda serwis i srebra ciotce, mo Ŝe straci ć okazj ę do korzystnego 
pozbycia si ę ich, a je Ŝeli sprzeda za pi ęć tysi ęcy, pami ątki te naprawd ę mogą 
dosta ć si ę w niewła ściwe r ęce, jak pisała hrabina.  

 



Nagle przerwał si ę ten bieg my śli: bystre jej ucho usłyszało w dalszych pokojach 
szmer. Było to m ęskie st ąpanie, miarowe, spokojne. W salonie stłumił je niec o 
dywan, w pokoju jadalnym wzmocniło si ę, w jej sypialni przycichło, jakby kto ś 
szedł na palcach.  

 
- Prosz ę, papo - odezwała si ę panna Izabela, usłyszawszy pukanie do swych drzwi.  
Wszedł pan Tomasz. Ona podniosła si ę z szezlonga, ale ojciec nie pozwolił na to. 
Obj ął j ą w ramiona, ucałował w głow ę i zanim usiadł przy niej, rzucił okiem w 
duŜe lustro na ścianie. Zobaczył tam swoj ą pi ękną twarz, siwe w ąsy, swój ciemny 
Ŝakiet bez zarzutu, gładkie spodnie, jakby dopiero c o wyszły od krawca, i uznał, 
Ŝe wszystko jest dobrze. 
- Słysz ę - rzekł do córki, u śmiechaj ąc si ę - Ŝe panienka odbiera korespondencje, 
które jej psuj ą humor.  

 
- Ach, papo, gdyby ś wiedział, jakim tonem przemawia ciotka...  

 
- Zapewne tonem osoby chorej na nerwy. Za to nie mo Ŝesz mie ć do niej Ŝalu. 
- Gdyby tylko Ŝal. Ja boj ę si ę, Ŝe ona ma racj ę i Ŝe nasze srebra mog ą naprawd ę 
znale  ć si ę na jakim bankierskim stole.  

 
Przytuliła głow ę do ramienia ojca. Pan Tomasz spojrzał niechc ący w lusterko na 
stoliku i przyznał w duchu, Ŝe oboje w tej chwili tworz ą bardzo pi ękną grup ę. 
Szczególniej dobrze odbijała obawa rozlana na twarz y córki od jego spokoju. 
Uśmiechn ął si ę.  
 
- Bankierskie stoły... - powtórzył. - Srebra naszyc h przodków bywały ju Ŝ na 
stołach Tatarów, Kozaków, zbuntowanych chłopów, i n ie tylko nam to nie 
uchybiało, ale nawet przynosiło zaszczyt. Kto walcz y, nara Ŝa si ę na straty. 
- Tracili przez wojn ę i na wojnie - wtr ąciła panna Izabela. 
- A dzi ś nie ma wojny?... Zmieniła si ę tylko bro ń: zamiast kos ą albo jataganem 
walcz ą rublem. Joasia dobrze to rozumiała, sprzedaj ąc nie serwis - ale rodzinny 
maj ątek, albo rozbieraj ąc na wybudowanie śpichlerza ruiny zamku.  

 
- Wi ęc jeste śmy zwyci ęŜeni... - szepn ęła panna Izabela.  

 
- Nie, dziecko - odparł pan Tomasz prostuj ąc si ę. - My dopiero zaczniemy 
triumfowa ć i bodaj czy nie tego boi si ę moja siostra i jej koteria. Oni tak 
gł ęboko zasn ęli, Ŝe razi ich ka Ŝdy objaw Ŝywotno ści, ka Ŝdy mój śmielszy krok - 
dodał jakby do siebie.  

 
- Twój, papo? 
- Tak. My śleli, Ŝe poprosz ę ich o pomoc. Sama Joasia ch ętnie zrobiłaby mnie 
swoim plenipotentem. Ja natomiast podzi ękowałem im za emerytur ę i zbli Ŝyłem si ę 
do mieszcza ństwa. Zyskałem u tych ludzi powag ę, która zaczyna trwo Ŝyć nasze 
sfery. My śleli, Ŝe zejd ę na drugi plan, a widz ą, Ŝe mog ę wysun ąć si ę na 
pierwszy.  

 
- Ty, papo? 
- Ja. Dotychczas milczałem nie maj ąc odpowiednich wykonawców. Dzi ś znalazłem 
takiego, który zrozumiał moje idee, i zaczn ę działa ć.  
 
- Któ Ŝ to jest? - spytała panna Izabela, ze zdumieniem pa trz ąc na ojca. 
- Niejaki Wokulski, kupiec, Ŝelazny człowiek. Przy jego pomocy zorganizuj ę nasze 
mieszcza ństwo, stworz ę towarzystwo do handlu ze Wschodem, tym sposobem d  wign ę 
przemysł...  

 
- Ty, papo? 
- I wówczas zobaczymy, kto wysunie si ę naprzód, cho ćby przy mo Ŝliwych wyborach 
do rady miejskiej... 
Panna Izabela słuchała z szeroko otwartymi oczyma. 
- Czy ten człowiek - szepn ęła - o którym mówisz, papo, nie jest jakim aferzyst ą, 
awanturnikiem?... 



- Nie znasz go wi ęc? - spytał pan Tomasz. On jednak jest jednym z nas zych 
dostawców. 
- Sklep znam, bardzo ładny - mówiła panna Izabela z amyślaj ąc si ę. - Jest tam 
stary subiekt, który wygl ąda troch ę na dziwaka, ale nadzwyczajnie uprzejmy... 
Ach, zdaje mi si ę, Ŝe kilka dni temu poznałam i wła ściciela... Wygl ąda na 
gbura...  

 
- Wokulski gbur?... - zdziwił si ę pan Tomasz. - Jest on wprawdzie troch ę 
sztywny, ale bardzo grzeczny. 
Panna Izabela wstrz ąsnęła głow ą. 
- Niemiły człowiek - odpowiedziała z o Ŝywieniem. - Teraz przypominam go sobie... 
Będąc we wtorek w sklepie zapytałam go o cen ę wachlarza... Trzeba było widzie ć, 
jak spojrzał na mnie!... Nie odpowiedział nic, tylk o wyci ągnął swoj ą ogromn ą 
czerwon ą r ękę do subiekta (nawet do ść eleganckiego chłopca) i mrukn ął głosem, w 
którym czu ć było gniew: panie Morawski czy Mraczewski (bo nie pami ętam), pani 
zapytuje o cen ę wachlarza. A... nieciekawego znalazł papo wspólnik a!... - śmiała 
si ę panna Izabela.  

 
- Szalonej energii człowiek, Ŝelazny człowiek - odparł pan Tomasz. - Oni tacy. 
Poznasz ich, bo my śl ę urz ądzi ć w domu par ę zebra ń. Wszyscy oryginalni, ale ten 
oryginalniejszy od innych. 
- Papa tych panów chce przyjmowa ć?... 
- Musz ę naradza ć si ę z niektórymi. A co do naszych - dodał patrz ąc w oczy córce 
- zapewniam ci ę, Ŝe gdy usłysz ą, kto u mnie bywa, ani jednego nie zabraknie w 
salonie. 
W tej chwili weszła panna Florentyna, zapraszaj ąc na obiad. Pan Tomasz podał 
r ękę córce i przeszli we troje do jadalnego pokoju, gdz ie ju Ŝ znajdowała si ę 
waza tudzie Ŝ Mikołaj odziany we frak i wielki biały krawat. 
-  miej ę si ę z Belci - rzekł pan Tomasz do kuzynki, która nalew ała rosół z wazy.  
 
- Wyobra   sobie, Floro, Ŝe Wokulski zrobił na niej wra Ŝenie gbura. Czy ty go 
znasz?  

 
- Któ Ŝ by dzi ś nie znał Wokulskiego - odpowiedziała panna Florent yna, podaj ąc 
Mikołajowi talerz dla pana. - No, elegancki on nie jest, ale - robi wra Ŝenie...  

 
- Pnia z czerwonymi r ękoma - wtr ąciła ze śmiechem panna Izabela.  

 
- On mi przypomina Trostiego, pami ętasz, Belu, tego pułkownika strzelców w 
Pary Ŝu - odpowiedział pan Tomasz. 
- A mnie pos ąg triumfuj ącego gladiatora - melodyjnym głosem dodała panna 
Florentyna. - Pami ętasz, Belu, we Florencji, tego z podniesionym miecz em? Twarz 
surowa, nawet dzika, ale pi ękna. 
- A czerwone r ęce?... - zapytała panna Izabela. 
- Odmroził je na Syberii - wtr ąciła panna Florentyna z akcentem. 
- Có Ŝ on tam robił? 
- Pokutował za uniesienia młodo ści - rzekł pan Tomasz. - Mo Ŝna mu to przebaczy ć.  
 
- Ach, wi ęc jest i bohaterem!... 
- I milionerem - dodała panna Florentyna. 
- I milionerem? - powtórzyła panna Izabela. - Zaczy nam wierzy ć, Ŝe papo zrobił 
dobry wybór, przyjmuj ąc go na wspólnika. Chocia Ŝ... 
- Chocia Ŝ?... - spytał ojciec. 
- Co powie świat na t ę spółk ę? 
 
- Kto ma sił ę w r ękach, ma świat u nóg.  

 
Właśnie Mikołaj obniósł pol ędwic ę, gdy w przedpokoju zadzwoniono. Stary słu Ŝący 
wyszedł i po chwili wrócił z listem na srebrnej, a moŜe platerowanej tacy. 
- Od pani hrabiny - rzekł. 
- Do ciebie, Belu - dodał pan Tomasz, bior ąc list do r ęki. - Pozwolisz, Ŝe ci ę 
zast ąpi ę w połkni ęciu tej nowej pigułki. 



Otworzył list, zacz ął go czyta ć i ze śmiechem podał pannie Izabeli.  

 
- Oto - zawołał - cała Joasia jest w tym li ście. Nerwy, zawsze nerwy!...  

 
Panna Izabela odsun ęła talerz i z niepokojem przebiegła papier oczyma. Lecz 
stopniowo twarz jej wypogodziła si ę. 
Słuchaj, Florciu - rzekła - bo to ciekawe. 
 "Droga Belu! - pisze ciotka. - Zapomnij, aniołku, o moim poprzednim li ście. W 
rezultacie twój serwis nic mnie nie obchodzi i znaj dziemy inny, gdy b ędziesz 
szła za m ąŜ. Ale chodzi mi, a Ŝeby ś koniecznie kwestowała tylko ze mn ą, i wła śnie 
o tym miałam zamiar pisa ć poprzednio, nie o serwisie. Biedne moje nerwy! je Ŝeli 
nie chcesz ich do reszty rozstroi ć, musisz zgodzi ć si ę na moj ą pro śbę.  
 
Grób w naszym ko ściele b ędzie cudowny. Mój poczciwy Wokulski daje fontann ę, 
sztuczne ptaszki śpiewaj ące, pozytywk ę, która b ędzie grała same powa Ŝne kawałki, 
i mnóstwo dywanów. Hozer dostarcza kwiatów, a amato rowie urz ądzaj ą koncert na 
organ, skrzypce, wiolonczel ę i głosy. Jestem zachwycona, ale gdyby mi w śród tych 
cudów zabrakło ciebie, rozchorowałabym si ę. A wi ęc tak?...  ciskam ci ę i całuj ę 
po tysi ąc razy, kochaj ąca ciotka,JoannaPostscriptum. Jutro jedziemy do mag azynu 
zamówi ć dla ciebie kostium wiosenny. Umarłabym, gdyby ś go nie przyj ęła".  

 
Panna Izabela była rozpromieniona. List ten spełnia ł wszystkie jej nadzieje. 
- Wokulski jest nieporównany! - rzekł śmiej ąc si ę pan Tomasz. - Szturmem zdobył 
Joasi ę, która nie tylko nie b ędzie mi wymawiała wspólnika, lecz nawet gotowa o 
niego walczy ć ze mn ą. 
Mikołaj podał kurcz ęta. 
- Musi to jednak Ŝe by ć genialny człowiek - zauwa Ŝyła panna Florentyna. 
- Wokulski?... no, nie - mówił pan Tomasz. - Jest t o człowiek szalonej energii, 
ale co si ę tyczy daru kombinowania, nie powiem, a Ŝeby posiadał go w wysokim 
stopniu. 
- Zdaje mi si ę, Ŝe składa tego dowody. 
- Wszystko to s ą dowody tylko energii - odpowiedział pan Tomasz. - Dar 
kombinacji, genialny umysł poznaje si ę w innych rzeczach, cho ćby... w grze. Ja z 
nim dosy ć cz ęsto grywam w pikiet ę, gdzie koniecznie trzeba kombinowa ć. Rezultat 
jest taki, Ŝe przegrałem osiem do dziesi ęciu rubli, a wygrałem około 
siedemdziesi ęciu, chocia Ŝ - nie mam pretensji do geniuszu! - dodał skromnie.  
Pannie Izabeli wypadł z r ęki widelec. Pobladła i chwyciwszy si ę za czoło 
szepn ęła: 
- A!... a!... 
Ojciec i panna Florentyna zerwali si ę z krzeseł. 
- Co ci jest, Belu?... - spytał zatrwo Ŝony pan Tomasz. 
- Nic - odpowiedziała wstaj ąc od stołu - migrena. Od godziny czułam, Ŝe b ędę j ą 
mie ć... To nic, papo... 
Pocałowała ojca w r ękę i wyszła do swego pokoju. 
- Nagła migrena powinna by przej ść zaraz - rzekł pan Tomasz. - Pójd   do niej, 
Florciu. Ja na chwil ę wyjd ę do miasta, bo musz ę zobaczy ć si ę z kilkoma osobami, 
ale wcze śniej wróc ę. Tymczasem czuwaj nad ni ą, kochana Florciu, prosz ę ci ę o to 
- mówił pan Tomasz ze spokojn ą fizjognomi ą człowieka, bez którego polece ń albo 
pro śby nie mo Ŝe by ć dobrze na świecie.  

 
- Zaraz do niej pójd ę, tylko tu zrobi ę porz ądek - odpowiedziała panna 
Florentyna, dla której ład w domu był spraw ą wa Ŝniejsz ą od czyjejkolwiek 
migreny. 
JuŜ mrok ogarn ął ziemi ę... Panna Izabela jest znowu sama w swoim gabinecie ; 
upadła na szezlong i obu r ękami zasłoniła oczy. Spod kaskady tkanin spływaj ących 
aŜ na podłog ę wysun ął si ę jej w ąski pantofelek i kawałek po ńczoszki, ale tego 
nikt nie widzi ani ona o tym nie my śli. W tej chwili jej dusz ę znowu targa 
gniew, Ŝal i wstyd. Ciotka j ą przeprosiła, ona sama b ędzie kwestowa ć przy 
najładniejszym grobie i b ędzie miała najpi ękniejszy kostium; lecz mimo to - jest 
nieszcz ęśliw ą... Doznaje takich uczu ć, jak gdyby wszedłszy do pełnego salonu 
ujrzała nagle na swym nowym kostiumie ogromn ą tłust ą plam ę obrzydłej formy i 
koloru, jakby sukni ę wytarzano gdzie ś na kuchennych schodach. My śl o tym jest 



dla niej tak wstr ętn ą, Ŝe ślina napływa jej do ust.  

 
Co za straszne poło Ŝenie!... Ju Ŝ miesi ąc zadłu Ŝaj ą si ę u swego lokaja, a od 
dziesi ęciu dni jej ojciec na swoje drobne wydatki wygrywa pieni ądze w karty... 
Wygrać moŜna; panowie wygrywaj ą tysi ące, ale nie na op ędzenie pierwszych 
potrzeb, i przecie Ŝ - nie od kupców. Ach, gdyby mo Ŝna, upadłaby ojcu do nóg i 
błagała go, a Ŝeby nie grywał z tymi lud  mi, a przynajmniej nie teraz kiedy ich 
stan maj ątkowy jest tak ci ęŜki. Za kilka dni, gdy odbierze pieni ądze za swój 
serwis, sama wr ęczy ojcu par ęset rubli prosz ąc, a Ŝeby je przegrał do tego pana 
Wokulskiego, a Ŝeby wynagrodził go hojniej, ni Ŝ ona wynagrodzi Mikołaja za 
zaci ągni ęte długi. 
Ale czy Ŝ jej wypada zrobi ć to, a nawet mówi ć o tym ojcu?... 
"Wokulski?... Wokulski?... - szepce panna Izabela. - Któ Ŝ to jest ten Wokulski, 
który dzi ś tak nagle ukazał si ę jej od razu z kilku stron, pod rozmaitymi 
postaciami. Co on ma do czynienia z jej ciotk ą, z ojcem?..."I otó Ŝ zdaje si ę 
jej, Ŝe ju Ŝ od kilku tygodni co ś słyszała o tym człowieku.  

 
Jaki ś kupiec niedawno ofiarował par ę tysi ęcy rubli na dobroczynno ść, ale nie 
była pewna, czy to był handluj ący strojami damskimi, czy futrami. Potem mówiono, 
Ŝe tak Ŝe jaki ś kupiec podczas wojny bułgarskiej dorobił si ę wielkiego maj ątku, 
tylko nie uwa Ŝała, czy dorobił si ę szewc, u którego ona bierze buciki, czy jej 
fryzjer? I dopiero teraz, przypomina sobie, Ŝe ten kupiec, który dał pieni ądze 
na dobroczynno ść, i ten, który zyskał du Ŝy maj ątek, s ą jedn ą osob ą, Ŝe to 
wła śnie jest ów Wokulski, który do jej ojca przegrywa w  karty, a którego jej 
ciotka, znana z dumy hrabina Karolowa, nazywa: "mój  poczciwy Wokulski!..."  

 
W tej chwili przypomina sobie nawet fizjognomi ę tego człowieka, który w sklepie 
nie chciał z ni ą mówi ć, tylko, cofn ąwszy si ę za ogromne japo ńskie wazony, 
przypatrywał si ę jej pos ępnie. Jak on na ni ą patrzył... 
Jednego dnia weszła z pann ą Florentyn ą na czekolad ę do cukierni, przez figle. 
Usiadły przy oknie, za którym zebrało si ę kilkoro obdartych dzieci. Dzieci 
spogl ądały na ni ą, na czekolad ę i na ciastka z ciekawo ści ą i łakomstwem głodnych 
zwierz ątek, a ten kupiec - tak samo na ni ą patrzył.  

 
Lekki dreszcz przebiegł pann ę Izabel ę. I to ma by ć wspólnik jej ojca?... Do 
czego ten wspólnik?... Sk ąd jej ojcu przyszło do głowy zawi ązywać jakie ś 
towarzystwa handlowe, tworzy ć jakie ś rozległe plany, o których nigdy dawniej nie 
marzył?... Chce przy pomocy mieszcza ństwa wysun ąć si ę na czoło arystokracji; 
chce zosta ć wybranym do rady miejskiej, której nie było i nie ma?... 
Ale Ŝ ten Wokulski to naprawd ę jaki ś aferzysta, mo Ŝe oszust, który potrzebuje 
gło śnego nazwiska na szyld do swoich przedsi ębiorstw. Bywały takie wypadki. Ile Ŝ 
to pi ęknych nazwisk szlachty niemieckiej i w ęgierskiej unurzało si ę w operacjach 
handlowych, których ona nawet nie rozumie, a ojciec  chyba nie wi ęcej. 
Zrobiło si ę ju Ŝ zupełnie ciemno; na ulicy zapalono latarnie, który ch blask 
wpadał do gabinetu panny Izabeli, maluj ąc na suficie ram ę okna i zwoje firanki. 
Wygl ądało to jak krzy Ŝ na tle jasno ści, któr ą powoli zasłania g ęsty obłok.  

 
"Gdzie to ja widziałam taki krzy Ŝ, tak ą chmur ę i jasno ść?..." - zapytała si ę 
panna Izabela. Zacz ęła przypomina ć sobie widziane w Ŝyciu okolice i - marzy ć.  
 
Zdawało si ę jej, Ŝe powozem jedzie przez jak ąś znan ą miejscowo ść. Krajobraz jest 
podobny do olbrzymiego pier ścienia, utworzonego z lasów i zielonych gór, a jej 
powóz znajduje si ę na kraw ędzi pier ścienia i zje ŜdŜa na dół. Czy on zje ŜdŜa? bo 
ani zbli Ŝa si ę do niczego, ani od niczego nie oddala, tak jakby s tał w miejscu. 
Ale zje ŜdŜa: wida ć to po wizerunku sło ńca, które odbija si ę w lakierowanym 
skrzydle powozu i, drgaj ąc, z wolna posuwa si ę w tył. Zreszt ą słycha ć turkot...  
To turkot doro Ŝki na ulicy?... Nie, to turkocz ą machiny, pracuj ące gdzie ś w 
gł ębi owego pier ścienia gór i lasów. Wida ć tam nawet, na dole, jakby jezioro 
czarnych dymów i białych par, uj ęte w ram ę zielono ści.  

 
Teraz panna Izabela spostrzega ojca, który siedzi p rzy niej i z uwag ą ogl ąda 
sobie paznogcie, od czasu do czasu rzucaj ąc okiem na krajobraz. Powóz ci ągle 
stoi na kraw ędzi pier ścienia niby bez ruchu, a tylko wizerunek sło ńca, odbitego 



w lakierowanym skrzydle, wolno posuwa si ę ku tyłowi. Ten pozorny spoczynek czy 
te Ŝ utajony ruch w wysokim stopniu dra Ŝni pann ę Izabel ę. "Czy my jedziemy, czy 
stoimy?" - pyta ojca. Ale ojciec nie odpowiada nic,  jakby jej nie widział; 
ogl ąda swoje pi ękne paznogcie i czasami rzuca okiem na okolic ę... 
Wtem (powóz ci ągle dr Ŝy i słycha ć turkot) z gł ębi jeziora czarnych dymów i 
białych par wynurza si ę do pół figury jaki ś człowiek. Ma krótko ostrzy Ŝone 
włosy, śniad ą twarz, która przypomina Trostiego, pułkownika strz elców (a mo Ŝe 
gladiatora z Florencji?), i ogromne czerwone dłonie . Odziany jest w zasmolon ą 
koszul ę z r ękawami zawini ętymi wy Ŝej łokcia; w lewej r ęce, tu Ŝ przy piersi, 
trzyma karty uło Ŝone w wachlarz, w prawej, któr ą podniósł nad głow ę, trzyma 
jedn ą kart ę, widocznie w tym celu, aby j ą rzuci ć na przód siedzenia powozu. 
Reszty postaci nie wida ć spo śród dymu.  

 
"Co on robi, ojcze?" - pyta si ę zal ękniona panna Izabela. 
"Gra ze mn ą w pikiet ę" - odpowiada ojciec, równie Ŝ trzymaj ąc w r ękach karty. 
"Ale Ŝ to straszny człowiek, papo!" "Nawet tacy nie robi ą nic złego kobietom" - 
odpowiada pan Tomasz. 
Teraz dopiero panna Izabela spostrzega, Ŝe człowiek w koszuli patrzy na ni ą 
jakim ś szczególnym wzrokiem, ci ągle trzymaj ąc kart ę nad głow ą. Dym i para, 
kotłuj ące w dolinie, chwilami zasłaniaj ą jego rozpi ęt ą koszul ę i surowe oblicze; 
tonie w śród nich - nie ma go. Tylko spoza dymu wida ć blady połysk jego oczów, a 
nad dymem obna Ŝoną do łokcia r ękę i - kart ę. 
"Co znaczy ta karta, papo?.." - zapytuje ojca. 
Ale ojciec spokojnie patrzy we własne karty i nie o dpowiada nic, jakby jej nie 
widział. 
"Kiedy Ŝ nareszcie wyjedziemy z tego miejsca?..." 
Ale cho ć powóz dr Ŝy i sło ńce, odbite w skrzydle, posuwa si ę ku tyłowi, ci ągle u 
stopni wida ć jezioro dymu, a w nim zanurzonego człowieka, jego r ękę nad głow ą i 
- kart ę. 
Pannę Izabel ę ogarnia nerwowy niepokój, skupia wszystkie wspomni enia, wszystkie 
myśli, a Ŝeby odgadn ąć: co znaczy karta, któr ą trzyma ten człowiek?... 
Czy to s ą pieni ądze, które przegrał do ojca w pikiet ę? Chyba nie. Mo Ŝe ofiara, 
jak ą zło Ŝył Towarzystwu Dobroczynno ści? I to nie. Mo Ŝe tysi ąc rubli, które dał 
jej ciotce na ochron ę, a mo Ŝe to jest kwit na fontann ę, ptaszki i dywany do 
ubrania grobu Pa ńskiego?... Tak Ŝe nie; to wszystko nie niepokoiłoby jej. 
Stopniowo pann ę Izabel ę napełnia wielka boja  ń. Mo Ŝe to s ą weksle jej ojca, 
które kto ś niedawno wykupił?... W takim razie wzi ąwszy pieni ądze za srebra i 
serwis, spłaci ten dług najpierw i uwolni si ę od podobnego wierzyciela. Ale 
człowiek pogr ąŜony w dymie wci ąŜ patrzy jej w oczy i karty nie rzuca. Wi ęc 
moŜe... Ach!... 
Panna Izabela zrywa si ę z szezlonga, potr ąca w ciemno ści o taburet i dr Ŝącymi 
r ękoma dzwoni. Dzwoni drugi raz, nie odpowiada nikt, wi ęc wybiega do przedpokoju 
i we drzwiach spotyka pann ę Florentyn ę, która chwyta j ą za r ękę i mówi ze 
zdziwieniem: 
- Co tobie, Belciu?... 
 wiatło w przedpokoju nieco oprzytomnia pann ę Izabel ę. U śmiecha si ę. 
- We  , Florciu, lamp ę do mego pokoju. Papo jest?  

 
- Przed chwil ą wyjechał. 
- A Mikołaj? 
- Zaraz wróci, poszedł odda ć list posła ńcowi. Czy gorzej boli ci ę głowa? - pyta 
panna Florentyna. 
- Nie - śmieje si ę panna Izabela - tylko zdrzemn ęłam si ę i tak mi si ę co ś 
majaczyło.  

 
Panna Florentyna bierze lamp ę i obie z kuzynk ą id ą do jej gabinetu. Panna 
Izabela siada na szezlongu, zasłania r ęką oczy przed światłem i mówi:  

 
- Wiesz, Florciu, namy śliłam si ę, nie sprzedam moich sreber obcemu. Mog ą 
naprawd ę dosta ć si ę Bóg wie w jakie r ęce. Si ąd  zaraz, je Ŝeli ś łaskawa, przy 
moim biurku i napisz do ciotki, Ŝe.. przyjmuj ę jej propozycj ę. Niech nam po Ŝyczy 
trzy tysi ące rubli i niech we  mie serwis i srebra.  

 



Panna Florentyna patrzy na ni ą z najwy Ŝszym zdumieniem, wreszcie odpowiada: 
- To jest niemo Ŝliwe, Belciu. 
- Dlaczego?..- 
- Przed kwadransem otrzymałam list od pani Meliton,  Ŝe srebra i serwis ju Ŝ 
kupione. 
- Ju Ŝ?... Kto je kupił? - woła panna Izabela, chwytaj ąc kuzynk ę za r ęce. 
Panna Florentyna jest zmieszana. 
- Podobno jaki ś kupiec z Rosji... - mówi, lecz czu ć, Ŝe mówi nieprawd ę.  
 
- Ty co ś wiesz, Florciu!... Prosz ę ci ę, powiedz!... - błaga j ą panna Izabela. 
Jej oczy napełniaj ą si ę łzami.  

 
- Zreszt ą tobie powiem, tylko nie zdrad   tajemnicy przed ojcem - prosi kuzynka. 
- Wi ęc kto?... No, kto kupił?... 
- Wokulski - odpowiada panna Florentyna. 
Pannie Izabeli w jednej chwili obeschły oczy, nabie raj ąc przy tym barwy 
stalowej. Odpycha z gniewem r ęce kuzynki, przechodzi tam i na powrót swój 
gabinet, wreszcie siada na foteliku naprzeciw panny  Florentyny. Nie jest ju Ŝ 
przestraszon ą i zdenerwowan ą pi ękno ści ą, ale wielk ą damą, która ma zamiar kogo ś 
ze słu Ŝby os ądzi ć, a mo Ŝe wydali ć.  
 
- Powiedz mi, kuzynko - mówi pi ęknym kontraltowym głosem - co to za śmieszny 
spisek knujecie przeciwko mnie? 
- Ja?... spisek?... powtarza panna Florentyna, przy ciskaj ąc r ękoma piersi. - Nie 
rozumiem ci ę, Belu... 
- Tak. Ty, pani Meliton i ten... zabawny bohater...  Wokulski... 
- Ja i Wokulski?... - powtarza panna Florentyna. Ty m razem zdziwienie jej jest 
tak szczere, Ŝe w ątpi ć nie mo Ŝna. 
- Przypu śćmy, Ŝe nie spiskujesz - ci ągnie dalej panna Izabela - ale co ś wiesz...  

 
- O Wokulskim wiem to, co wszyscy. Ma sklep, w któr ym kupujemy, zrobił maj ątek 
na wojnie... 
- A o tym, Ŝe wci ąga pap ę do spółki handlowej, nie słyszała ś?...  

 
Wyraziste oczy panny Florentyny zrobiły si ę bardzo du Ŝymi. 
- Ojca twego wci ąga do spółki?... - rzekła, wzruszaj ąc ramionami. - Do jakiej Ŝe 
spółki mo Ŝe go wci ągnąć?... 
I w tej chwili przestrasza si ę własnych słów... 
Panna Izabela nie mogła w ątpi ć o jej niewinno ści; znowu par ę razy przeszła si ę 
po gabinecie z ruchami zamkni ętej lwicy i nagle zapytała:  

 
- Powiedz Ŝe mi przynajmniej: co s ądzisz o tym człowieku? 
- Ja o Wokulskim?... Nic o nim nie s ądzę, wyj ąwszy chyba to, Ŝe szuka rozgłosu i 
stosunków. 
- Wi ęc dla rozgłosu ofiarował tysi ąc rubli na ochron ę? 
- Z pewno ści ą. Dał przecie dwa razy tyle na dobroczynno ść.  
 
- A dlaczego kupił mój serwis i srebra? 
- Zapewne dlatego, a Ŝeby je z zyskiem sprzeda ć - odpowiedziała panna Florentyna.  
- W Anglii za podobne rzeczy dobrze płac ą. 
- A dlaczego... wykupił weksle papy? 
- Sk ąd wiesz, Ŝe to on? W tym nie miałby Ŝadnego interesu. 
- Nic nie wiem - pochwyciła gor ączkowo panna Izabela - ale wszystko przeczuwam, 
wszystko rozumiem... Ten człowiek chce zbli Ŝyć si ę do nas... 
- Ju Ŝ si ę przecie poznał z ojcem - wtr ąciła panna Florentyna. 
- Wi ęc do mnie chce si ę zbli Ŝyć!... - zawołała panna Izabela z wybuchem.  
- Poznałam to po... 
Wstyd jej było doda ć: "po jego spojrzeniu". 
- Czy nie uprzedzasz si ę, Belciu?... 
- Nie. To, czego doznaj ę w tej chwili, nie jest uprzedzeniem, ale raczej 
jasnowidzeniem. Nawet nie domy ślasz si ę, jak ja dawno znam tego człowieka, a 
raczej - od jak dawna on mnie prze śladuje. Teraz dopiero przypominam sobie, Ŝe 
przed rokiem nie było przedstawienia w teatrze, nie  było koncertu, odczytu, na 



których bym go nie spotykała, i dopiero dzi ś ta... bezmy ślna figura wydaje mi 
si ę straszn ą...  

 
Panna Florentyna a Ŝ cofn ęła si ę z fotelikiem, szepcz ąc: 
- Wi ęc przypuszczasz, Ŝeby si ę o śmielił...  

 
- Zagustowa ć we mnie?... - przerwała ze śmiechem panna Izabela. - Tego nawet nie 
myślałabym mu broni ć. Nie jestem ani tak naiwna, ani tak fałszywie skro mna, 
aŜeby nie wiedzie ć, Ŝe si ę podobam... mój Bo Ŝe! nawet słu Ŝbie... Kiedy ś gniewało 
mnie to jak Ŝebranina, która zast ępuje nam drog ę na ulicach, dzwoni do mieszka ń 
albo pisuje listy z pro śbą o wsparcie. Ale dzi ś - tylko zrozumiałam lepiej słowa 
Zbawcy: "Komu wiele dano, od tego wiele Ŝądać b ędą".  

 
- Zreszt ą - dodała wzruszaj ąc ramionami - m ęŜczy  ni w tak bezceremonialny sposób 
zaszczycaj ą nas swoim uwielbieniem, Ŝe nie tylko ju Ŝ nie dziwi ę si ę ich 
nadskakiwaniu albo impertynenckim spojrzeniom, ale temu, gdy jest inaczej. 
JeŜeli w salonie spotkam człowieka, który mi nie mówi o swej sympatii i 
cierpieniach albo nie milczy pos ępnie w sposób zdradzaj ący jeszcze wi ększ ą 
sympati ę i cierpienia, albo nie okazuje mi lodowatej oboj ętno ści, co ma by ć 
oznak ą najwy Ŝszej sympatii i cierpie ń, wtedy - czuj ę, Ŝe mi czego ś brak, jak 
gdybym zapomniała wachlarza albo chusteczki... O, j a ich znam! tych wszystkich 
donŜuanów, poetów, filozofów, bohaterów, te wszystkie t kliwe, bezinteresowne, 
złamane, rozmarzone albo silne dusze... Znam cał ą t ę maskarad ę i zapewniam ci ę, 
Ŝe dobrze si ę ni ą bawi ę. Cha! cha! cha!... jacy oni śmieszni...  

 
- Nie rozumiem ci ę, Belciu... - wtr ąciła panna Florentyna, rozkładaj ąc r ęce. 
- Nie rozumiesz?... Wi ęc chyba nie jeste ś kobiet ą.  
 
Panna Florentyna zrobiła gest przecz ący, a nast ępnie pow ątpiewaj ący. 
- Posłuchaj - przerwała panna Izabela. - Od roku ju Ŝ stracili śmy stanowisko w 
świecie. Nie zaprzeczaj, bo tak jest, wszyscy o tym wiemy. Dzi ś jeste śmy 
zrujnowani...  

 
- Przesadzasz... 
- Ach, Floro, nie pocieszaj mnie, nie kłam!... Czy Ŝeś nie słyszała przy 
obiedzie, Ŝe nawet tych kilkana ście rubli, które ma obecnie mój ojciec, s ą 
wygrane w karty od...  

 
Panna Izabela mówi ąc to, dr Ŝała na całym ciele. Oczy jej błyszczały, na twarzy 
miała wypieki. 
- Otó Ŝ w takiej chwili przychodzi ten... kupiec, nabywa n asze weksle, nasz 
serwis, op ętuje mego ojca i ciotk ę, czyli - ze wszystkich stron otacza mnie 
sieciami jak my śliwiec zwierzyn ę. To ju Ŝ nie smutny wielbiciel, to nie 
konkurent, którego mo Ŝna odrzuci ć, to... zdobywca!...  

 
On nie wzdycha, ale zakrada si ę do łask ciotki, r ęce i nogi opl ątuje ojcu, a 
mnie chce porwa ć gwałtem, je Ŝeli nie zmusi ć do tego, a Ŝebym mu si ę sama 
oddała... Czy rozumiesz t ę wyrafinowan ą nikczemno ść?Panna Florentyna 
przestraszyła si ę.  
 
- W takim razie masz bardzo prosty sposób. Powiedz. .. 
- Komu i co?... Czy ciotce, która gotowa popiera ć tego pana, a Ŝeby mnie zmusi ć 
do oddania r ęki marszałkowi?... Czy mo Ŝe mam powiedzie ć ojcu, przerazi ć go i 
przy śpieszy ć katastrof ę? Jedno tylko zrobi ę: nie pozwol ę ojcu, a Ŝeby zaci ągał 
si ę do jakichkolwiek spółek, cho ćbym miała włóczy ć mu si ę u nóg, cho ćbym 
miała... zabroni ć mu tego w imieniu zmarłej matki... 
Panna Florentyna patrzy na ni ą z zachwytem... 
- Doprawdy, Belciu - rzekła - przesadzasz. Z twoj ą energi ą i tak ą genialn ą 
domyślno ści ą...  

 
- Nic znasz tych ludzi, a ja widziałam ich przy pra cy. W ich r ękach stalowe 
szyny zwijaj ą si ę jak wst ąŜki. To straszni ludzie. Oni dla swoich celów umiej ą 



poruszy ć wszystkie siły ziemskie, jakich my nawet nie znamy . Oni potrafi ą łama ć, 
usidla ć, płaszczy ć si ę, wszystko ryzykowa ć, nawet - cierpliwie czeka ć... 
- Mówisz na podstawie czytanych romansów. 
- Mówi ę na mocy moich przeczu ć, które ostrzegaj ą... wołaj ą, Ŝe ten człowiek po 
to je  dził na wojn ę, a Ŝeby mnie zdoby ć. I ledwie wrócił, ju Ŝ mnie ze wszystkich 
stron obsacza... Ale niech si ę strze Ŝe!... Chce mnie kupi ć? dobrze, niech 
kupuje!... przekona si ę, Ŝe jestem bardzo droga... Chce mnie złapa ć w sieci?... 
Dobrze, niech je rozsnuwa... ale ja mu si ę wymkn ę, cho ćby - w obj ęcia 
marszałka... O Bo Ŝe! nawet nie domy ślałam si ę, jak gł ębok ą jest przepa ść, w 
któr ą spadamy, dopóki nie zobaczyłam takiego dna. Z salo nów Kwirynału do 
sklepu... To ju Ŝ nawet nie upadek, to ha ńba... 
Siadła na szezlongu i utuliwszy głow ę r ękoma szlochała. 
 
 
ROZDZIAŁ SIÓDMY  
GOŁĄB WYCHODZI NA SPOTKANIE WĘśA 
 
Serwis i srebra familii Ł ęckich były ju Ŝ sprzedane i nawet jubiler odniósł panu 
Tomaszowi pieni ądze, str ąciwszy dla siebie sto kilkadziesi ąt rubli składowego i 
za po średnictwo. Mimo to hrabina Karolowa nie przestała k ocha ć panny Izabeli; 
owszem - jej energia i po świ ęcenie, okazane przy sprzeda Ŝy pami ątek, zbudziły w 
sercu starej damy nowe  ródło uczu ć rodzinnych. Nie tylko uprosiła pann ę Izabel ę 
o przyj ęcie pi ęknego kostiumu, nie tylko co dzie ń bywała u niej albo j ą wzywała 
do siebie, ale jeszcze (co było dowodem niesłychane j łaski) na cał ą Wielk ą  rod ę 
ofiarowała jej swój powóz.  

 
- Przejed   si ę, aniołku, po mie ście - mówiła hrabina całuj ąc siostrzenic ę - i 
pozałatwiaj drobne sprawunki. Tylko pami ętaj, Ŝeby ś mi za to w czasie kwesty 
wygl ądała ślicznie... Tak ślicznie, jak to tylko ty potrafisz!... Prosz ę ci ę... 
Panna Izabela nie odpowiedziała nic, ale jej spojrz enie i rumieniec kazały 
domyśla ć si ę, Ŝe z cał ą gotowo ści ą spełni wol ę ciotki. W Wielk ą  rod ę, punkt o 
jedenastej rano, panna Izabela ju Ŝ siedziała w otwartym powozie wraz ze swoj ą 
nieodst ępną towarzyszk ą, pann ą Florentyn ą. Po Alei chodziły wiosenne powiewy, 
roznosz ąc t ę szczególn ą, surow ą wo ń, która poprzedza p ękanie li ści na drzewach i 
ukazanie si ę pierwiosnków; szare trawniki nabrały zielonego odc ienia; sło ńce 
grzało tak mocno, Ŝe panie otworzyły parasolki. 
-  liczny dzie ń - westchn ęła panna Izabela, patrz ąc na niebo, gdzieniegdzie 
poplamione białymi obłokami.  

 
- Gdzie ja śnie panienka rozka Ŝe jecha ć? - spytał lokaj, zatrzasn ąwszy drzwiczki 
powozu.  

 
- Do sklepu Wokulskiego - z nerwowym po śpiechem odpowiedziała panna Izabela.  

 
Lokaj skoczył na kozioł i spasione gniade konie rus zyły uroczystym kłusem, 
parskaj ąc i wyrzucaj ąc łbami. 
- Dlaczego, Belciu, do Wokulskiego? - zapytała troc hę zdziwiona panna 
Florentyna. 
- Chc ę sobie kupi ć paryskie r ękawiczki, kilka flakonów perfum... 
- To samo dostaniemy gdzie indziej. 
- Chc ę tam - odpowiedziała sucho panna Izabela. 
Od paru dni m ęczył j ą osobliwy niepokój, jakiego ju Ŝ raz doznała w Ŝyciu. B ędąc 
przed laty za granic ą w ogrodzie aklimatyzacyjnym, zobaczyła w jednej z klatek 
ogromnego tygrysa, który spał oparty o krat ę w taki sposób, Ŝe mu cz ęść głowy i 
jedno ucho wysun ęło si ę na zewn ątrz.  

 
Widz ąc to panna Izabela uczuła nieprzepart ą ch ęć pochwycenia tygrysa za ucho. 
Zapach klatki napełniał j ą wstr ętem, pot ęŜne łapy zwierz ęcia nieopisan ą trwog ą, 
lecz mimo to czuła, Ŝe - musi tygrysa przynajmniej dotkn ąć w ucho. 
Dziwny ten poci ąg wydał si ę jej samej niebezpiecznym i nawet śmiesznym. 
Przemogła si ę wi ęc i poszła dalej; lecz po paru minutach wróciła. Zn owu cofn ęła 
si ę, przejrzała inne klatki, starała si ę o czym innym my śle ć. Na pró Ŝno. Wróciła 
si ę i cho ć tygrys ju Ŝ nie spał, tylko mrucz ąc lizał swoje straszliwe łapy, panna 



Izabela podbiegła do klatki, wsun ęła r ękę i - dr Ŝąca i blada - dotkn ęła 
tygrysiego ucha. 
W chwil ę pó  niej wstydziła si ę swego szale ństwa, lecz zarazem czuła to gorzkie 
zadowolenie znane ludziom, którzy usłuchaj ą w wa Ŝnej sprawie głosu instynktu.  

 
Dzi ś zbudziło si ę w niej podobnego rodzaju pragnienie.  

 
Gardziła Wokulskim, serce jej zamierało na samo prz ypuszczenie, Ŝe ten człowiek 
mógł zapłaci ć za srebra wi ęcej, ni Ŝ były warte, a mimo to czuła nieprzeparty 
poci ąg - wej ść do sklepu, spojrze ć w oczy Wokulskiemu i zapłaci ć mu za par ę 
drobiazgów tymi wła śnie pieni ędzmi, które pochodziły od niego. Strach j ą 
zdejmował na my śl spotkania, lecz niewytłumaczony instynkt popychał .  
 
Na Krakowskim ju Ŝ z daleka zobaczyła szyld z napisem: J. Mincel i S.  Wokulski, a 
o jeden dom bli Ŝej nowy, jeszcze nie wyko ńczony sklep o pi ęciu oknach frontu, z 
lustrzanymi szybami. Z kilku pracuj ących przy nim rzemie ślników i robotników 
jedni od wewn ątrz wycierali szyby, drudzy złocili i malowali drzw i i futryny, 
inni umocowywali przed oknami ogromne mosi ęŜne bariery.  

 
- Có Ŝ to za sklep buduj ą? - spytała panny Florentyny. 
- Chyba dla Wokulskiego, bo słyszałam, Ŝe wzi ął obszerniejszy lokal. 
"Dla mnie ten sklep!"- pomy ślała panna Izabela, szarpi ąc r ękawiczki.  

 
Powóz stan ął, lokaj zeskoczył z kozła i pomógł paniom wysi ąść. Lecz gdy 
nast ępnie otworzył z łoskotem drzwi do sklepu Wokulskieg o, panna Izabela tak 
osłabła, Ŝe nogi zachwiały si ę pod ni ą. Przez chwil ę chciała wróci ć do powozu i 
uciec st ąd; wnet jednak opanowała si ę i z podniesion ą głow ą weszła. 
Pan Rzecki ju Ŝ stał na środku sklepu i zacieraj ąc r ęce, witał j ą niskimi 
ukłonami. W gł ębi pan Lisiecki, podczesuj ąc pi ękną brod ę, okr ągłymi i pełnymi 
godno ści ruchami prezentował br ązowe kandelabry jakiej ś damie, która siedziała 
na krze śle. Mizerny Klejn wybierał laski młodzie ńcowi, który na widok panny 
Izabeli szybko uzbroił si ę w binokle - a pachn ący heliotropem Mraczewski palił 
wzrokiem i sztyletował w ąsikami dwie rumiane panienki, które towarzyszyły da mie 
i ogl ądały toaletowe cacka. 
Na prawo ode drzwi, za kantorkiem, siedział Wokulsk i, schylony nad rachunkami. 
Gdy panna Izabela weszła, młodzieniec ogl ądaj ący laski poprawił kołnierzyk na 
szyi, dwie panienki spojrzały na siebie, pan Lisiec ki urwał w połowie swój 
okr ągły frazes o stylu kandelabrów, ale zatrzymał okr ągł ą poz ę, a nawet dama 
słuchaj ąca jego wykładu ci ęŜko odwróciła si ę na krze śle. Przez chwil ę sklep 
zaległa cisza, któr ą dopiero panna Izabela przerwała, odezwawszy si ę pi ęknym 
kontraltem:  

 
- Czy zastały śmy pana Mraczewskiego?...  

 
- Panie Mraczewski!... - pochwycił pan Ignacy. 
Mraczewski ju Ŝ stał przy pannie Izabeli, zarumieniony jak wi śnia, pachn ący jak 
kadzielnica, z pochylon ą głow ą, jak kita wodnej trzciny.  

 
- Przyszły śmy prosi ć pana o r ękawiczki.  

 
- Numerek pi ęć i pół - odparł Mraczewski i ju Ŝ trzymał pudełko, które mu nieco 
dr Ŝało w r ękach pod wpływem spojrzenia panny Izabeli. 
- Otó Ŝ nie... - przerwała panna ze śmiechem. - Pi ęć i trzy czwarte... Ju Ŝ pan 
zapomniał!...  

 
- Pani, s ą rzeczy, których si ę nigdy nie zapomina. Je Ŝeli jednak rozkazuje pani 
pi ęć i trzy czwarte, b ędę słu Ŝył w nadziei, Ŝe niebawem znowu zaszczyci nas pani 
swoj ą obecno ści ą. Bo r ękawiczki pi ęć i trzy czwarte - dodał z lekkim 
westchnieniem, podsuwaj ąc jej kilka innych pudełek - stanowczo zsun ą si ę z 
r ączek...  

 



- Geniusz! - cicho szepn ął pan Ignacy, mrugaj ąc na Lisieckiego, który 
pogardliwie ruszył ustami. 
Dama siedz ąca na krze śle zwróciła si ę do kandelabrów, dwie panny do toaletki z 
oliwkowego drzewa, młodzieniec w binoklach pocz ął znowu wybiera ć laski i - 
rzeczy w sklepie przeszły do spokojnego trybu. Tylk o rozgor ączkowany Mraczewski 
zeskakiwał i wbiegał na drabink ę, wysuwał szuflady i wydobywał coraz nowe 
pudełka, tłumacz ąc pannie Izabeli po polsku i po francusku, Ŝe nie mo Ŝe nosi ć 
innych r ękawiczek, tylko pi ęć i pół, ani u Ŝywać innych perfum, tylko 
oryginalnych Atkinsona, ani ozdabia ć swego stolika innymi drobiazgami, jak 
paryskimi. 
Wokulski pochylił si ę nad kantorkiem tak, Ŝe Ŝyły nabrzmiały mu na czole i - 
wci ąŜ rachował w my śli:  

 
"29 a 36 - to 65, a 15 to 80, a 78 - to... to..." 
Tu urwał i spod oka spojrzał w stron ę panny Izabeli, rozmawiaj ącej z 
Mraczewskim.  
Oboje stali zwróceni do niego profilem; dostrzegł w i ęc pałaj ący wzrok subiekta 
przykuty do panny Izabeli, na co ona w sposób demon stracyjny odpowiadała 
uśmiechem i spojrzeniami łagodnej zach ęty "29 a 36 - to 65, a 15..." - liczył w 
myśli Wokulski, lecz nagle pióro prysło mu w r ęku. Nie podnosz ąc głowy, wydobył 
nową stalówk ę z szuflady, a jednocze śnie, nie wiadomo jakim sposobem, z rachunku 
wypadło mu pytanie:  

 
"I ja mam niby to j ą kocha ć?... Głupstwo! Przez rok cierpiałem na jak ąś chorob ę 
mózgową, a zdawało mi si ę, Ŝe jestem zakochany... 29 a 36... 29 a 36... Nigdym 
nie przypuszczał, a Ŝeby mogła mi by ć tak dalece oboj ętn ą... Jak ona patrzy na 
tego osła... No, jest to widocznie osoba, która kok ietuje nawet subiektów, a czy 
tego samego nie robi z furmanami i lokajami!... Pie rwszy raz czuj ę spokój... o 
BoŜe... A tak go bardzo pragn ąłem..." 
Do sklepu weszło jeszcze par ę osób, do których niech ętnie zwrócił si ę 
Mraczewski, powoli wi ąŜąc paczki. 
Panna Izabela zbli Ŝyła si ę do Wokulskiego i wskazuj ąc w jego stron ę parasolk ą 
rzekła dobitnie: 
- Floro, b ąd  łaskawa zapłaci ć temu panu. Wracamy do domu.  

 
- Kasa jest tu - odezwał si ę Rzecki, podbiegaj ąc do panny Florentyny. Wzi ął od 
niej pieni ądze i oboje cofn ęli si ę w gł ąb sklepu. 
Panna Izabela z wolna podsun ęła si ę tu Ŝ do kantorka, za którym siedział 
Wokulski. Była bardzo blada. Zdawało si ę, Ŝe widok tego człowieka wywiera na ni ą 
wpływ magnetyczny. 
- Czy mówi ę z panem Wokulskim? 
Wokulski powstał z krzesła i odparł oboj ętnie: 
- Jestem do usług. 
- Wszak Ŝe to pan kupił nasz serwis i srebra? - mówiła zdław ionym głosem. 
- Ja, pani. 
Teraz panna Izabela zawahała si ę. Po chwili jednak słaby rumieniec wrócił jej na 
twarz. Ci ągnęła dalej: 
- Zapewne pan sprzeda te przedmioty? 
- W tym celu je kupiłem. 
Rumieniec panny Izabeli wzmocnił si ę. 
- Przyszły nabywca w Warszawie mieszka? - pytała da lej. 
- Rzeczy tych nie sprzedam tutaj, lecz za granic ą. Tam... dadz ą mi wy Ŝsz ą cen ę - 
dodał, spostrzegłszy w jej oczach zapytanie. 
- Pan spodziewa si ę du Ŝo zyska ć? 
- Dlatego, a Ŝeby zyska ć, kupiłem. 
- Czy i dlatego mój ojciec nie wie, Ŝe srebra te s ą w pa ńskim r ęku? - rzekła 
ironicznie. 
Wokulskiemu drgn ęły usta. 
- Serwis i srebra nabyłem od jubilera. Sekretu z te go nie robi ę. Osób trzecich 
do sprawy nie mieszam, poniewa Ŝ to nie jest w zwyczajach handlowych. 
Pomimo tak szorstkich odpowiedzi panna Izabela odet chn ęła. Nawet oczy jej nieco 
pociemniały i straciły połysk nienawi ści.  

 



- A gdyby mój ojciec, namy śliwszy si ę, chciał odkupi ć te przedmioty, za jak ą 
cen ę odst ąpiłby je pan teraz? 
- Za jak ą kupiłem. Rozumie si ę z doliczeniem procentu w stosunku... sze ść... do 
ośmiu od sta rocznie...  

 
- I wyrzekłby si ę pan spodziewanego zysku?... Dlaczegó Ŝ to?.. - przerwała mu z 
pośpiechem.  

 
- Dlatego, prosz ę pani, Ŝe handel opiera si ę nie na zyskach spodziewanych, ale 
na ci ągłym obrocie gotówki. 
- śegnam pana i... dzi ękuj ę za wyja śnienia - rzekła panna Izabela, widz ąc, Ŝe 
jej towarzyszka ju Ŝ ko ńczy rachunki.  

 
Wokulski ukłonił si ę i znowu usiadł do swej ksi ęgi. 
Gdy lokaj zabrał paczki i panie zaj ęły miejsca w powozie, panna Florentyna 
odezwała si ę tonem wyrzutu: 
- Mówiła ś z tym człowiekiem, Belu?...  

 
- Tak i nie Ŝałuj ę tego. On wszystko skłamał, ale... 
- Co znaczy to: a l e?... - z niepokojem zapytała p anna Florentyna. 
- Nie pytaj mnie. Nic do mnie nie mów, je Ŝeli nie chcesz, a Ŝebym rozpłakała si ę 
na ulicy... 
A po chwili dodała po francusku: 
- Zreszt ą, mo Ŝe zrobiłam  le, przyje ŜdŜaj ąc tutaj, ale... wszystko mi jedno!...  

 
- My śl ę, Belciu - rzekła, z powag ą sznuruj ąc usta, jej towarzyszka - Ŝe 
nale Ŝałoby pomówi ć o tym z ojcem albo z ciotk ą. 
- Chcesz powiedzie ć - przerwała panna Izabela - Ŝe musz ę pomówi ć z marszałkiem 
albo z baronem? Na to zawsze b ędzie czas; dzi ś nie mam jeszcze odwagi.  

 
Przerwała si ę rozmowa. Panie milcz ąc wróciły do domu; panna Izabela cały dzie ń 
była rozdra Ŝniona. 
Po wyj ściu panny Izabeli ze sklepu Wokulski wzi ął si ę znowu do rachunków i bez 
bł ędu zsumował dwie du Ŝe kolumny cyfr. W połowie trzeciej zatrzymał si ę i dziwił 
si ę temu spokojowi, jaki zapanował w jego duszy. Po ca łorocznej gor ączce i 
t ęsknocie przerywanej wybuchami szału sk ąd naraz ta oboj ętno ść? Gdyby mo Ŝna było 
jakiego ś człowieka nagle przerzuci ć z balowej sali do lasu albo z dusznego 
wi ęzienia na chłodne obszerne pole, nie doznałby innyc h wra Ŝeń ani gł ębszego 
zdumienia. 
"Widocznie przez rok ulegałem cz ęściowemu obł ąkaniu" - my ślał Wokulski. - Nie 
było niebezpiecze ństwa, nie było ofiary, której nie poniósłbym dla te j osoby, i 
ledwiem j ą zobaczył, ju Ŝ nic mnie nie obchodzi.  

 
A jak ona rozmawiała ze mn ą. Ile tam było pogardy dla marnego kupca..." Zapła ć 
temu panu!..." Paradne s ą te wielkie damy; pró Ŝniak, szuler, nawet złodziej, 
byle miał nazwisko, stanowi dla nich dobre towarzys two, cho ćby fizjognomi ą 
zamiast ojca przypominał lokaja swej matki. Ale kup iec - jest pariasem... Co 
mnie to wreszcie obchodzi; gnijcie sobie w spokoju! " 
Znowu dodał jedn ą kolumn ę, nie uwa Ŝaj ąc nawet, co si ę dzieje w sklepie. 
"Sk ąd ona wie - my ślał dalej - Ŝe ja kupiłem serwis i srebra?... A jak 
wybadywała, czym nie zapłacił wi ęcej ni Ŝ warte! Z przyjemno ści ą ofiarowałbym im 
ten pami ątkowy drobiazg. Winienem jej dozgonn ą wdzi ęczno ść, bo gdyby nie szał 
dla niej, nie dorobiłbym si ę maj ątku i sple śniałbym za kantorkiem. A teraz mo Ŝe 
mi smutno b ędzie bez tych Ŝalów, rozpaczy i nadziei... Głupie Ŝycie!... Po ziemi 
gonimy mar ę, któr ą ka Ŝdy nosi we własnym sercu, i dopiero gdy stamt ąd ucieknie, 
poznajemy, Ŝe to był obł ęd... No, nigdy bym nie przypuszczał, Ŝe mog ą istnie ć 
tak cudowne kuracje. Przed godzin ą byłem pełen trucizny, a w tej chwili jestem 
tak spokojny i - jaki ś pusty, jakby uciekła ze mnie dusza i wn ętrzno ści, a 
została tylko skóra i odzie Ŝ. Co ja teraz b ędę robił? czym b ędę Ŝył?... Chyba 
pojad ę na wystaw ę do Pary Ŝa, a potem w Alpy..."  

 
W tej chwili zbli Ŝył si ę do niego na palcach Rzecki i szepn ął: 
- Pyszny jest ten Mraczewski, co? Jak on umie rozma wia ć z kobietami! 



- Jak fryzjerczyk, którego uzuchwalono - odpowiedzi ał Wokulski, nie odrywaj ąc 
oczu od ksi ęgi. 
- Nasze klientki zrobiły go takim - odpowiedział st ary subiekt, lecz widz ąc, Ŝe 
przeszkadza pryncypałowi, cofn ął si ę. Wokulski znowu wpadł w zadum ę. Nieznacznie 
spojrzał na Mraczewskiego i dopiero w tej chwili za uwaŜył, Ŝe młody człowiek ma 
coś szczególnego w fizjognomii.  

 
"Tak - my ślał - on jest bezczelnie głupi i zapewne dlatego po doba si ę kobietom". 
 mia ć mu si ę chciało i ze spojrze ń panny Izabeli, wysyłanych pod adresem 
pi ęknego młodzie ńca, i z własnych przywidze ń, które dzi ś tak nagle go opu ściły.  

 
Wtem drgn ął; usłyszał imi ę panny Izabeli i spostrzegł, Ŝe w sklepie nie ma 
nikogo z go ści.  

 
- No, ale dzisiaj to ś si ę pan nie ukrywał ze swoimi amorami - mówił ze smutn ym 
uśmiechem Klejn do Mraczewskiego.  

 
- Ale bo jak ona na mnie patrzyła, to ach!... - wes tchn ął Mraczewski, jedn ą r ękę 
kład ąc na piersi, drug ą podkr ęcaj ąc w ąsika. - Jestem pewny - mówił - Ŝe za par ę 
dni otrzymam wonny bilecik. Potem - pierwsza schadz ka, potem: " dla pana łami ę 
zasady, w jakich mnie wychowano ", a potem: " czy n ie gardzisz mn ą?" Chwila 
wcześniej jest bardzo rozkoszn ą, ale w chwil ę pó  niej człowiek jest tak 
zakłopotany...  

 
- Co pan blagujesz! - przerwał mu Lisiecki. - Znamy  przecie pa ńskie konkiety: 
nazywaj ą si ę Matyldami, którym pan imponujesz porcj ą pieczeni i kuflem piwa. 
- Matyldy s ą na co dzie ń, damy na świ ęta. Ale Iza b ędzie najwi ększym świ ętem. 
Słowo honoru daj ę, Ŝe nie znam kobiety, która by na mnie tak piekielne robiła 
wra Ŝenie... No, ale bo te Ŝ i ona lgnie do mnie!  

 
Trzasn ęły drzwi i do sklepu wszedł jegomo ść szpakowaty; za Ŝądał breloku do 
zegarka, a krzyczał i stukał lask ą tak mocno, jakby miał zamiar kupi ć cał ą 
japo ńszczyzn ę. 
Wokulski słuchał przechwałek Mraczewskiego bez ruch u. Do świadczał wra Ŝenia, 
jakby mu na głow ę i na piersi spadały ci ęŜary.  

 
- W rezultacie nic mnie to nie obchodzi - szepn ął. 
Po szpakowatym jegomo ści weszła do sklepu dama, Ŝądaj ąca parasola, pó  niej pan w 
średnim wieku, chc ący naby ć kapelusz, potem młody człowiek Ŝądaj ący cygarnicy, 
nareszcie trzy panny, z których jedna kazała poda ć sobie r ękawiczki Szolca, ale 
koniecznie Szolca, bo innych nie u Ŝywa. 
Wokulski zło Ŝył ksi ęgę, z wolna podniósł si ę z fotelu i si ęgnąwszy po kapelusz, 
stoj ący na kantorku, skierował si ę ku drzwiom. Czuł brak oddechu i jakby 
rozsadzanie czaszki. 
Pan Ignacy zabiegł mu drog ę. 
- Wychodzisz?... Mo Ŝe zajrzysz do tamtego sklepu - rzekł. 
- Nigdzie nie zajrz ę, jestem zm ęczony - odpowiedział Wokulski, nie patrz ąc mu w 
oczy. 
Gdy wyszedł, Lisiecki tr ącił Rzeckiego w rami ę. 
- Co ś stary jakby zaczynał robi ć bokami - szepn ął.  

 
- No - odparł pan Ignacy - puszczenie w ruch takieg o interesu jak moskiewski to 
nie chy-chy! Rozumie si ę. 
- Po có Ŝ si ę w to wdaje? 
- Po to, Ŝeby miał nam z czego pensje podwy Ŝsza ć - surowo odpowiedział pan 
Ignacy. 
- A niech Ŝe sobie zakłada sto nowych interesów, nawet w Irkuc ku, byle tak co 
roku podwy Ŝszał - rzekł Lisiecki. - Ja z nim si ę o to spiera ć nie b ędę. Ale 
swoj ą drog ą uwa Ŝam, Ŝe jest diabelnie zmieniony, osobliwie dzisiaj. śydzi, 
panie, śydzi - dodał - jak zw ąchaj ą jego projekta, dadz ą mu łupnia. 
- Co tam śydzi... 



- śydzi, mówi ę, Zydzi!... Wszystkich trzymaj ą za łeb i nie pozwol ą, a Ŝeby im 
bru  dził jaki ś Wokulski, nie śyd ani nawet meches.  

 
- Wokulski zwi ąŜe si ę ze szlacht ą - odpowiedział Ignacy - a i tam s ą kapitały. 
- Kto wie, co gorsze: śyd czy szlachcic - wtr ącił mimochodem Klejn i podniósł 
brwi w sposób bardzo Ŝałosny. 
 
 
ROZDZIAŁ ÓSMY  
MEDYTACJE 
 
Znalazłszy si ę na ulicy, Wokulski stan ął na chodniku, jakby namy ślaj ąc si ę, 
dok ąd i ść. Nie ci ągnęło go nic w Ŝadną stron ę. Dopiero gdy przypadkiem spojrzał 
w prawo, na swój nowo wyko ńczony sklep, przed którym ju Ŝ zatrzymywali si ę 
ludzie, odwrócił si ę ze wstr ętem i poszedł w lewo. 
"Dziwna rzecz, jak mnie to wszystko mało obchodzi" - rzekł do siebie. Potem 
myślał o tych kilkunastu ludziach, którym ju Ŝ daje zaj ęcie, i o tych 
kilkudziesi ęciu, którzy od pierwszego maja mieli dosta ć u niego zaj ęcie, o tych 
setkach, dla których w ci ągu roku miał stworzy ć nowe  ródła pracy, i o tych 
tysi ącach, którzy dzi ęki jego tanim towarom mogliby sobie poprawi ć n ędzny byt - 
i - czuł, Ŝe ci wszyscy ludzie i ich rodziny nic go w tej chwi li nie interesuj ą. 
"Sklep odstapi ę, nie zawi ąŜę spółki i wyjad ę za granic ę" - my ślał.  

 
"A zawód, jaki zrobisz ludziom, którzy w tobie poło Ŝyli nadziej ę?...""Zawód?... 
Albo Ŝ mnie samego nie spotkał zawód?..." 
Wokulski id ąc, poczuł jak ąś niewygod ę; lecz dopiero zastanowiwszy si ę, os ądził, 
Ŝe męczy go ci ągłe ust ępowanie z drogi; przeszedł wi ęc na drug ą stron ę ulicy, 
gdzie ruch był mniejszy.  

 
"A jednak ten Mraczewski jest infamis! - my ślał. - Jak mo Ŝna mówi ć takie rzeczy 
w sklepie? Za par ę dni otrzymam bilecik, a potem - schadzka!..." Ha, sama sobie 
winna, nie trzeba kokietowa ć błaznów... Zreszt ą - wszystko mi jedno". 
Czuł w duszy dziwn ą pustk ę, a na samym jej dnie co ś jakby kropl ę piek ącej 
goryczy. śadnych sił, Ŝadnych pragnie ń, nic, tylko t ę kropl ę tak mał ą, Ŝe jej 
niepodobna dojrze ć, a tak gorzk ą, Ŝe cały świat mo Ŝna by ni ą zatru ć.  
 
"Chwilowa apatia, wyczerpanie, brak wra Ŝeń... Za du Ŝo my śl ę o interesach" - 
mówił.  

 
Stan ął i patrzył. Dzie ń przed świ ąteczny i ładna pogoda wywabiły mnóstwo ludzi na 
bruk miejski. Sznur powozów i pstrokaty faluj ący tłum mi ędzy Kopernikiem i 
Zygmuntem wygl ądał jak stado ptaków, które wła śnie w tej chwili unosiły si ę nad 
Miastem, d ąŜąc ku północy.  

 
"Szczególna rzecz - mówił. - Ka Ŝdy ptak w górze i ka Ŝdy człowiek na ziemi 
wyobra Ŝa sobie, Ŝe idzie tam, dok ąd chce. I dopiero kto ś stoj ący na boku widzi, 
Ŝe wszystkich razem pcha naprzód jaki ś fatalny pr ąd, mocniejszy od ich 
przewidywa ń i pragnie ń. Mo Ŝe nawet ten sam, który unosi smug ę iskier 
wydmuchni ętych przez lokomotyw ę podczas nocy?... Błyszcz ą przez mgnienie oka, 
aby zagasn ąć na cał ą wieczno ść, i to nazywa si ę Ŝyciem.  

 
Mijaj ą ludzkie pokolenia Jak fale, gdy wiatr morzem zm ęci; I nie masz godów ich 
pami ęci, I nie masz bólów ich wspomnienia. 
Gdzie ja to czytałem?... Wszystko jedno". 
Nieustanny turkot i szmer wydał si ę Wokulskiemu niezno śnym, a wewn ętrzna pustka 
straszliw ą. Chciał czym ś si ę zaj ąć i przypomniał sobie, Ŝe jeden z zagranicznych 
kapitalistów pytał go o zdanie w kwestii bulwarów n ad Wisł ą. Zdanie ju Ŝ miał 
wyrobione: Warszawa całym swoim ogromem ci ąŜy i zsuwa si ę ku Wi śle. Gdyby brzeg 
rzeki obwarowa ć bulwarami, powstałaby tam najpi ękniejsza cz ęść miasta: gmachy, 
sklepy, aleje...  

 
"Trzeba spojrze ć, jak by to wygl ądało" - szepn ął Wokulski i skr ęcił na ulic ę 
Karową. 



Przy bramie wiod ącej tam zobaczył bosego, przewi ązanego sznurami tragarza, który 
pił wod ę prosto z wodotrysku; zachlapał si ę od stóp do głów, ale miał bardzo 
zadowolon ą min ę i śmiej ące si ę oczy.  

 
"Ju Ŝci, ten ma, czego pragn ął. Ja, ledwiem zbli Ŝył si ę do  ródła, widz ę, Ŝe nie 
tylko ono znikło, ale nawet wysychaj ą moje pragnienia. Pomimo to mnie 
zazdroszcz ą, a nad nim ka Ŝą si ę litowa ć. Co za potworne nieporozumienie!"Na 
Karowej odetchn ął. Zdawało mu si ę, Ŝe jest jedn ą z plew, które ju Ŝ odrzucił młyn 
wielkomiejskiego Ŝycia, i Ŝe powoli spływa sobie gdzie ś na dół tym rynsztokiem 
zaci śni ętym odwiecznymi murami.  

 
"CóŜ bulwary?... - my ślał. - Postoj ą jaki ś czas, a potem b ędą wali ć si ę, 
zaro śni ęte zielskiem i odrapane, jak te oto ściany. Ludzie, którzy je budowali z 
wielk ą prac ą, mieli tak Ŝe na celu zdrowie, bezpiecze ństwo, maj ątek, a mo Ŝe 
zabawy i pieszczoty. I gdzie oni s ą?... Zostały po nich sp ękane mury, jak 
skorupa po ślimaku dawnej epoki. A cały po Ŝytek z tego stosu cegieł i tysi ąca 
innych stosów b ędzie, Ŝe przyszły geolog nazwie je skał ą ludzkiego wyrobu, jak 
my dzi ś koralowe rafy albo kred ę nazywamy skałami wyrobu pierwotniaków.  

 
I có Ŝ ma z trudu swego człowiek?... I z prac tych, które  wszcz ął pod sło ńcem?... 
Znikomo ść - jego dzieła go ńcem, A Ŝywot jego mgnieniem powiek. 
Gdziem ja to czytał, gdzie?... Mniejsza o to". 
Zatrzymał si ę w połowie drogi i patrzył na ci ągnącą si ę u jego stóp dzielnic ę 
między Nowym Zjazdem i Tamk ą. Uderzyło go podobie ństwo do drabiny, której jeden 
bok stanowi ulica Dobra, drugi - linia od Garbarski ej do Topieli, a kilkana ście 
uliczek poprzecznych formuj ą jakby szczeble.  

 
"Nigdzie nie wejdziemy po tej le Ŝącej drabinie - my ślał. - To chory k ąt, dziki 
kąt".  

 
I rozwa Ŝał pełen goryczy, Ŝe ten płat ziemi nadrzecznej, zasypany śmieciem z 
całego miasta, nie urodzi nic nad parterowe i jedno pi ętrowe domki barwy 
czekoladowej i jasno Ŝółtej, ciemnozielonej i pomara ńczowej. Nic, oprócz białych 
i czarnych parkanów, otaczaj ących puste place, sk ąd gdzieniegdzie wyskakuje 
kilkupi ętrowa kamienica, jak sosna, która ocalała z wyci ętego lasu, 
przestraszona własn ą samotno ści ą.  
 
"Nic, nic!..." - powtarzał, tułaj ąc si ę po uliczkach, gdzie wida ć było rudery 
zapadni ęte ni Ŝej bruku, z dachami porosłymi mchem, lokale z okien nicami dniem i 
noc ą zamkni ętymi na sztaby, drzwi zabite gwo  dziami, naprzód i w tył powychylane 
ściany, okna łatane papierem albo zatkane łachmanem.  

 
Szedł, przez brudne szyby zagl ądał do mieszka ń i nasycał si ę widokiem szaf bez 
drzwi, krzeseł na trzech nogach, kanap z wydartym s iedzeniem, zegarów o jednej 
skazówce, z porozbijanymi cyferblatami. Szedł i cic ho śmiał si ę na widok 
wyrobników wiecznie czekaj ących na robot ę, rzemie ślników, którzy trudni ą si ę 
tylko łataniem starej odzie Ŝy, przekupek, których całym maj ątkiem jest kosz 
zeschłych ciastek - na widok obdartych m ęŜczyzn, mizernych dzieci i kobiet 
niezwykle brudnych. 
"Oto miniatura kraju - my ślał - w którym wszystko d ąŜy do spodlenia i wyt ępienia 
rasy. Jedni gin ą z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje s obie od ust, 
aŜeby karmi ć niedoł ęgów; miłosierdzie hoduje bezczelnych pró Ŝniaków, a ubóstwo, 
nie mog ące zdoby ć si ę na sprz ęty, otacza si ę wiecznie głodnymi dzie ćmi, których 
najwi ększ ą zalet ą jest wczesna śmier ć.  
 
Tu nie poradzi jednostka z inicjatyw ą, bo wszystko sprzysi ęgło si ę, a Ŝeby j ą 
spęta ć i zu Ŝyć w pustej walce - o nic". 
Potem w wielkich konturach przyszła mu na my śl jego własna historia. Kiedy 
dzieckiem b ędąc łakn ął wiedzy - oddano go do sklepu z restauracj ą. Kiedy zabijał 
si ę nocn ą prac ą, b ędąc subiektem - wszyscy szydzili z niego, zacz ąwszy od 
kuchcików, sko ńczywszy na upijaj ącej si ę w sklepie inteligencji. Kiedy nareszcie 
dostał si ę do uniwersytetu - prze śladowano go porcjami, które niedawno podawał 



gościom.  

 
Odetchn ął dopiero na Syberii. Tam mógł pracowa ć, tam zdobył uznanie i przyja  ń 
Czerskich, Czekanowskich, Dybowskich. Wrócił do kra ju prawie uczonym, lecz gdy w 
tym kierunku szukał zaj ęcia, zakrzyczano go i odesłano do handlu...  

 
"To taki pi ękny kawałek chleba w tak ci ęŜkich czasach!"No i wrócił do handlu, a 
wtedy zawołano, Ŝe si ę sprzedał i Ŝyje na łasce Ŝony, z pracy Minclów. 
Traf zdarzył, i Ŝ po kilku latach Ŝona umarła, zostawiaj ąc mu do ść spory maj ątek. 
Pochowawszy j ą Wokulski odsun ął si ę nieco od sklepu, a znowu zbli Ŝył si ę do 
ksi ąŜek.  

 
I mo Ŝe z galanteryjnego kupca zostałby na dobre uczonym przyrodnikiem, gdyby 
znalazłszy si ę raz w teatrze, nie zobaczył panny Izabeli. 
Siedziała w lo Ŝy z ojcem i pann ą Florentyn ą, ubrana w biał ą sukni ę. Nie patrzyła 
na scen ę, która w tej chwili skupiała uwag ę wszystkich, ale gdzie ś przed siebie, 
nie wiadomo gdzie i na co. Mo Ŝe my ślała o Apollinie?...  

 
Wokulski przypatrywał si ę jej cały czas. 
Zrobiła na nim szczególne wra Ŝenie. Zdawało mu si ę, Ŝe ju Ŝ kiedy ś j ą widział i 
Ŝe j ą dobrze zna. Wpatrzył si ę lepiej w jej rozmarzone oczy i nie wiadomo sk ąd 
przypomniał sobie niezmierny spokój syberyjskich pu sty ń, gdzie bywa niekiedy tak 
cicho, Ŝe prawie słycha ć szelest duchów wracaj ących ku zachodowi. Dopiero 
pó  niej przyszło mu na my śl, Ŝe on nigdzie i nigdy jej nie widział, ale - Ŝe 
jest tak co ś - jakby na ni ą od dawna czekał.  

 
"Ty Ŝeś to czy nie ty?..." - pytał si ę w duchu, nie mog ąc od niej oczu oderwa ć.  
 
Odt ąd mało pami ętał o sklepie i o swoich ksi ąŜkach, lecz ci ągle szukał okazji do 
widywania panny Izabeli w teatrze, na koncertach lu b na odczytach. Uczu ć swoich 
nie nazwałby miło ści ą i w ogóle nie był pewny, czy dla oznaczenia ich is tnieje w 
ludzkim j ęzyku odpowiedni wyraz. Czuł tylko, Ŝe stała si ę ona jakim ś mistycznym 
punktem, w którym zbiegaj ą si ę wszystkie jego wspomnienia, pragnienia i 
nadzieje, ogniskiem, bez którego Ŝycie nie miałoby stylu, a nawet sensu. Słu Ŝba 
w sklepie kolonialnym, uniwersytet, Syberia, o Ŝenienie si ę z wdow ą po Minclu, a 
w ko ńcu mimowolne pój ście do teatru, gdy wcale nie miał ch ęci - wszystko to były 
ście Ŝki i etapy, którymi los prowadził go do zobaczenia panny Izabeli. 
Od tej pory czas miał dla niego dwie fazy. Kiedy pa trzył na pann ę Izabel ę, czuł 
si ę absolutnie spokojnym i jakby wi ększym; nie widz ąc - my ślał o niej i t ęsknił. 
Niekiedy zdawało mu si ę, Ŝe w jego uczuciach tkwi jaka ś omyłka i Ŝe panna 
Izabela nie jest Ŝadnym środkiem jego duszy, ale zwykł ą, a mo Ŝe nawet bardzo 
pospolit ą pann ą na wydaniu. A wówczas przychodził mu do głowy dziw aczny 
projekt:"Zapoznam si ę z ni ą i wprost zapytam: czy ty jeste ś tym, na co przez 
całe Ŝycie czekałem?... Je Ŝeli nie jeste ś, odejd ę bez pretensji i Ŝalu..."W 
chwil ę pó  niej spostrzegał, Ŝe projekt ten zdradza umysłowe zboczenie. Kwesti ę 
wi ęc: czym jest, a czym nie jest, odło Ŝył na bok, a postanowił, b ąd  co b ąd , 
zapozna ć si ę z pann ą Izabel ą. 
Wtedy przekonał si ę, Ŝe mi ędzy jego znajomymi nie ma człowieka, który mógłby g o 
wprowadzi ć do domu Ł ęckich. Co gorsze: pan Ł ęcki i panna byli klientami jego 
sklepu, lecz taki stosunek, zamiast ułatwi ć, utrudniał raczej znajomo ść.  
 
Stopniowo sformułował sobie warunki zapoznania si ę z pann ą Izabel ą. A Ŝeby mógł 
nic wi ęcej, tylko szczerze rozmówi ć si ę z ni ą, nale Ŝało: Nie by ć kupcem albo by ć 
bardzo bogatym kupcem. 
Być co najmniej szlachcicem i posiada ć stosunki w sferach arystokratycznych. 
Nade wszystko za ś mie ć du Ŝo pieni ędzy.  

 
Wylegitymowanie si ę ze szlachectwa nie było rzecz ą trudn ą. 
W maju roku zeszłego Wokulski wzi ął si ę do tej sprawy, któr ą jego wyjazd do 
Bułgarii o tyle przyspieszył, Ŝe ju Ŝ w grudniu miał dyplom. Z maj ątkiem było 
znacznie trudniej; w tym przecie dopomógł mu los. 



W pocz ątkach wojny wschodniej przeje ŜdŜał przez Warszaw ę bogaty moskiewski 
kupiec, Suzin, przyjaciel Wokulskiego jeszcze z Syb erii. Odwiedził Wokulskiego i 
gwałtem zach ęcał go do przyj ęcia udziału w dostawach dla wojska. 
- Zbierz pieni ędzy, Stanisławie Piotrowiczu, ile si ę da - mówił - a uczciwe 
słowo, zrobisz okr ągły milionik!... 
Nast ępnie półgłosem wyło Ŝył mu swoje plany. 
Wokulski wysłuchał jego projektów. Do wykonania jed nych nie chciał nale Ŝeć, inne 
przyj ął, lecz wahał si ę. śal mu było opu ści ć miasto, w którym przynajmniej 
widywał pann ę Izabel ę. Ale gdy w czerwcu ona wyjechała do ciotki, a Suzi n pocz ął 
nagli ć go depeszami, Wokulski zdecydował si ę i podniósł cał ą gotówk ę po Ŝonie w 
ilo ści rs trzydzie ści tysi ęcy, któr ą nieboszczka trzymała nietykaln ą w banku. 
Na kilka dni przed wyjazdem zaszedł do znajomego le karza Szumana, z którym 
pomimo obustronnej Ŝyczliwo ści widywali si ę niecz ęsto. Lekarz, śyd, stary 
kawaler, Ŝółty, mały z czarn ą brod ą, miał reputacj ę dziwaka. Posiadaj ąc maj ątek 
leczył darmo i o tyle tylko, o ile było mu to potrz ebnym do studiów 
etnograficznych; przyjaciołom za ś swoim raz na zawsze dał jedn ą recept ę:"U Ŝywaj 
wszystkich środków, od najmniejszej dozy oleju do najwi ększej dozy strychniny, a 
coś ci z tego pomo Ŝe, nawet na - nosacizn ę."Gdy Wokulski zadzwonił do mieszkania 
lekarza, ten wła śnie był zaj ęty gatunkowaniem włosów rozmaitych osobników rasy 
słowia ńskiej, germa ńskiej i semickiej i przy pomocy mikroskopu mierzył dłu Ŝsze i 
krótsze średnice ich przekrojów. 
- A, jeste ś?... - rzekł do Wokulskiego, odwracaj ąc głow ę. - Nałó Ŝ sobie fajk ę, 
je Ŝeli chcesz, i kład   si ę na kanapie, je Ŝeli si ę zmie ścisz.  

 
Gość zapalił fajk ę i poło Ŝył si ę, jak mu kazano, doktór robił swoje. Przez 
pewien czas obaj milczeli, wreszcie odezwał si ę Wokulski: 
- Powiedz mi: czy medycyna zna taki stan umysłu, w którym człowiekowi wydaje 
si ę, Ŝe jego rozproszone dotychczas wiadomo ści i... uczucia zł ączyły si ę jakby w 
jeden organizm?  

 
- Owszem. Przy ci ągłej pracy umysłowej i dobrym od Ŝywianiu mog ą wytworzy ć si ę w 
mózgu nowe komórki albo - skojarzy ć si ę mi ędzy sob ą dawne. No i wówczas z 
rozmaitych departamentów mózgu i z rozmaitych dzied zin wiedzy tworzy si ę jedna 
cało ść.  
 
- A co znaczy taki stan umysłu, w którym człowiek o boj ętnieje dla śmierci, ale 
za to poczyna t ęskni ć do legend o Ŝyciu wiecznym?..  

 
- Oboj ętno ść dla śmierci - odpowiedział doktór - jest cech ą umysłów dojrzałych, 
a poci ąg do Ŝycia wiecznego - zapowiedzi ą nadchodz ącej staro ści.  

 
Znowu umilkli. Go ść palił fajk ę, gospodarz kr ęcił si ę nad mikroskopem. 
- Czy my ślisz - spytał Wokulski - Ŝe moŜna... kocha ć kobiet ę w sposób idealny, 
nie po Ŝądaj ąc jej?  

 
- Naturalnie. Jest to jedna z masek, w któr ą lubi przebiera ć si ę instynkt 
utrwalenia gatunku. 
- Instynkt - gatunek - instynkt utrwalenia czego ś i - utrwalenia gatunku!... - 
powtórzył Wokulski. - Trzy wyrazy, a cztery głupstw a.  
 
- Zrób szóste - odpowiedział doktór, nie odejmuj ąc oka od szkła - i o Ŝeń si ę. 
- Szóste?... - rzekł Wokulski podnosz ąc si ę na kanapie. - A gdzie Ŝ pi ąte?- Pi ąte 
ju Ŝ zrobiłe ś: zakochałe ś si ę.  
 
- Ja?... W moim wieku?.. 
- Czterdzie ści pi ęć lat - to epoka ostatniej miło ści, najgorszej - odpowiedział 
doktór.  

 
- Znawcy mówi ą, Ŝe pierwsza miło ść jest najgorsza - szepn ął Wokulski.  

 
- Nieprawda. Po pierwszej czeka ci ę sto innych, ale po setnej pierwszej - ju Ŝ 
nic. śeń si ę; jedyny to ratunek na twoj ą chorob ę. 



- Dlaczego Ŝeś ty si ę nie o Ŝenił?  

 
- Bo mi narzeczona umarła - odpowiedział doktór poc hyliwszy si ę na tył fotelu i 
patrz ąc w sufit. - Wi ęc zrobiłem, com mógł: otrułem si ę chloroformem. Było to na 
prowincji. Ale Bóg zesłał dobrego koleg ę, który wysadził drzwi i uratował mnie. 
Najpodlejszy rodzaj miłosierdzia!... Ja zapłaciłem za drzwi zepsute, a kolega 
odziedziczył moj ą praktyk ę ogłosiwszy, Ŝem wariat...  
Znowu wrócił do włosów i mikroskopu. 
- A jaki z tego sens moralny dla ostatniej miło ści? - spytał Wokulski.  

 
- Ten, Ŝe samobójcom nie nale Ŝy przeszkadza ć - odpowiedział doktór. 
Wokulski pole Ŝał jeszcze z kwadrans, potem podniósł si ę, postawił w k ącie fajk ę 
i schyliwszy si ę nad doktorem, ucałował go. 
- Bywaj zdrów, Michale. 
Doktór zerwał si ę od stołu. 
- No?.. 
- Wyje ŜdŜam do Bułgarii. 
- Po co? 
- Zostan ę wojskowym dostawc ą. Musz ę zrobi ć du Ŝy maj ątek!... - odparł Wokulski. 
- Albo?... 
- Albo... nie wróc ę. 
Doktór popatrzył mu w oczy i mocno ścisn ął go za r ękę.  
 
- Sit tibi terra levis - rzekł spokojnie. Odprowadz ił go do drzwi i znowu wzi ął 
si ę do swojej roboty. 
JuŜ Wokulski był na schodach, gdy doktór wybiegł za ni m i zawołał, wychylaj ąc 
si ę przez por ęcz: 
- Gdyby ś jednak wrócił, nie zapomnij przywie  ć mi włosów: bułgarskich, tureckich 
i tak dalej, od obu płci. Tylko pami ętaj: w oddzielnych pakietach z notatkami. 
Wiesz przecie, jak to robi ć...  

 
...Wokulski ockn ął si ę z tych dawnych wspomnie ń. Nie ma doktora ani jego 
mieszkania i nawet ich od dziesi ęciu miesi ęcy nie widział. Tu jest błotnista 
ulica Radna, tam Browarna. Na górze spoza nagich dr zew wygl ądaj ą Ŝółte gmachy 
uniwersyteckie; na dole parterowe domki, puste plac e i parkany, a ni Ŝej - Wisła. 
Obok niego stał jaki ś człowiek w wypłowiałej kapocie z rudawym zarostem.  Zdj ął 
czapk ę i pocałował Wokulskiego w r ękę. Wokulski przypatrzył mu si ę uwa Ŝniej.  

 
- Wysocki?... - rzekł. - Co ty tu robisz? 
- Tu mieszkamy, wielmo Ŝny panie, w tym domu - odpowiedział człowiek, wskaz uj ąc 
na nisk ą lepiank ę. 
- Dlaczego nie przyje ŜdŜasz po transporta? - pytał Wokulski. 
- Czym przyjad ę, panie, kiedy jeszcze na Nowy Rok ko ń mi padł. 
- Có Ŝ robisz? 
- A ot tak - razem nic. Zimowali śmy u brata, co jest dró Ŝnikiem na Wiede ńskiej 
Kolei. Ale i jemu bieda, bo go ze Skierniewic przen ie śli pod Cz ęstochow ę. W 
Skierniewicach ma trzy morgi i Ŝył jak bogacz, a dzisiaj i on kiepski, i grunt 
wynędznieje bez dozoru.  

 
- No, a z wami co teraz? 
- Kobieta niby troch ę pierze, ale takim, co nie bardzo maj ą czym płaci ć, a ja - 
ot tak... Marniejemy, panie... nie pierwsi i nie os tatni. Jeszcze póki wielkiego 
postu, to człowiek krzepi si ę mówi ący: dzisiaj po ścisz za dusze zmarłe, jutro - 
na pami ątk ę, Ŝe Chrystus Pan nic nie jadł, pojutrze na intencj ę, a Ŝeby Bóg złe 
odmienił. Za ś po świ ętach nie b ędzie nawet sposobu i dzieciom wytłumaczy ć, na 
jak ą intencj ę nie jedz ą...  

 
Ale i wielmo Ŝny pan co ś markotnie wygl ąda? Taki ju Ŝ wida ć czas nastał, Ŝe 
wszyscy musz ą zgin ąć - westchn ął ubogi człowiek.  

 
Wokulski zamy ślił si ę.  
 



- Komorne wasze zapłacone? - spytał. 
- Nawet nie ma, panie, co płaci ć, bo nas i tak wyp ędzą. 
- A dlaczego nie przyszedłe ś do sklepu, do pana Rzeckiego? - spytał Wokulski.  

 
- Nie śmiałem, panie. Ko ń odszedł, wóz u śyda, kubrak na mnie jak na dziadzie... 
Z czym Ŝe było przyj ść i jeszcze ludziom głow ę zaprz ąta ć?...  

 
Wokulski wydobył portmonetk ę. 
Masz tu - rzekł - dziesi ęć rubli na świ ęta. Jutro w południe przyjdziesz do 
sklepu i dostaniesz kartk ę na Prag ę. Tam u handlarza wybierzesz sobie konia, a 
po świ ętach przyje ŜdŜaj do roboty. U mnie zarobisz ze trzy ruble na dzie ń, wi ęc 
dług spłacisz łatwo. Zreszt ą dasz sobie rad ę.  
 
Ubogi człowiek dotkn ąwszy pieni ędzy zacz ął si ę trz ąść. Uwa Ŝnie słuchał 
Wokulskiego, a łzy spływały mu po wychudzonej twarz y. 
- Czy panu powiedział kto - zapytał po chwili - Ŝe z nami jest... ot tak?... Bo 
ju Ŝ nam kto ś - dodał szeptem - przysyłał siostr ę miłosierdzia, b ędzie z miesi ąc. 
Mówiła, Ŝe musz ę by ć ladaco, i dała nam kartk ę na pud w ęgla z śelaznej ulicy. 
Czy mo Ŝe pan tak sam z siebie?... 
- Id   do domu, a jutro b ąd  w sklepie - odparł Wokulski.  

 
- Id ę, panie - odpowiedział człowiek, kłaniaj ąc si ę do ziemi. 
Odszedł, lecz przystawał na drodze; widocznie rozmy ślał nad niespodziewanym 
szez ęściem.  

 
W tej chwili Wokulskiego tkn ęło szczególne przeczucie. 
- Wysocki!... - zawołał. - A twemu bratu jak na imi ę? 
- Kasper - odpowiedział człowiek, wracaj ąc p ędem. 
- Przy jakiej mieszka stacji? 
- Przy Cz ęstochowie, panie. 
- Id   do domu. Mo Ŝe Kaspra przenios ą do Skierniewic.  

 
Ale ten zamiast i ść, zbli Ŝył si ę.  
 
- Przepraszam, wielmo Ŝny panie - rzekł nie śmiało - ale jak mnie kto zaczepi: 
sk ąd mam tyle pieni ędzy?...  

 
- Powiedz, Ŝe na rachunek wzi ąłe ś ode mnie.  

 
- Rozumiem, panie... Bóg... niech Bóg... 
Ale Wokulski ju Ŝ nie słuchał; szedł w stron ę Wisły, my śl ąc:"Jak Ŝe oni 
szcz ęśliwi, ci wszyscy, w których tylko głód wywołuje apa ti ę, a jedynym 
cierpieniem jest zimno. I jak łatwo ich uszcz ęśliwi ć!.. Nawet moim skromnym 
maj ątkiem mógłbym wyd  wign ąć par ę tysi ęcy rodzin. Nieprawdopodobne, a przecie Ŝ - 
tak jest". 
Wokulski doszedł do brzegu Wisły i zdumiał si ę. Na kilkumorgowej przestrzeni 
wznosił si ę tu pagórek najobrzydliwszych śmieci, cuchn ących, nieomal ruszaj ących 
si ę pod sło ńcem, a o kilkadziesi ąt kroków dalej le Ŝały zbiorniki wody, któr ą 
piła Warszawa. 
"O, tutaj - my ślał - jest ognisko wszelkiej zarazy. Co człowiek dz i ś wyrzuci ze 
swego mieszkania, jutro wypije; pó  niej przenosi si ę na Pow ązki i z drugiej 
znowu strony miasta razi bli  nich pozostałych przy Ŝyciu.  

 
Bulwar tutaj, kanały i woda  ródlana na górze i - mo Ŝna by ocali ć rokrocznie 
kilka tysi ęcy ludzi od śmierci, a kilkadziesi ąt tysi ęcy od chorób... Niewielka 
praca, a zysk nieobliczony; natura umie wynagradza ć".  

 
Na stoku i w szczelinach obmierzłego wzgórza spostr zegł niby postacie ludzkie. 
Było tu kilku drzemi ących na sło ńcu pijaków czy złodziei, dwie śmieciarki i 
jedna kochaj ąca si ę para, zło Ŝona z tr ędowatej kobiety i suchotniczego 
męŜczyzny, który nie miał nosa. Zdawało si ę, Ŝe to nie ludzie, ale widma 
ukrytych tutaj chorób, które odziały si ę w wykopane w tym miejscu szmaty. 



Wszystkie te indywidua zwietrzyły obcego człowieka;  nawet śpi ący podnie śli głowy 
i z wyrazem zdziczałych psów przypatrywali si ę go ściowi.  

 
Wokulski u śmiechn ął si ę.  
 
"Gdybym tu przyszedł w nocy, na pewno wyleczyliby m nie z melancholii. Jutro ju Ŝ 
spoczywałbym pod tymi śmieciami, które - wreszcie - s ą tak wygodnym grobem jak 
kaŜdy inny. Na górze zrobiłby si ę wrzask, ścigano by i wyklinano tych 
poczciwców, a oni - mo Ŝe wy świadczyliby mi łask ę.  
 
O, bo nie znaj ą, w snach mogilnych Drzemi ący, ci ęŜkich trosk Ŝywota I duch si ę 
ich ju Ŝ nie szamota W pragnieniach - t ęsknych a bezsilnych... 
Ale Ŝ ja zaczynam by ć naprawd ę sentymentalny?... musz ę mie ć nerwy dobrze rozbite. 
Bulwar jednak nie wyt ępiłby takich oto Mohikanów; przenie śliby si ę na Prag ę albo 
za Prag ę, uprawialiby w dalszym ci ągu swoje rzemiosło, kochaliby si ę jak ta 
dwójeczka, ba, nawet mno Ŝyliby si ę. Co za pi ękne, ojczyzno, b ędziesz miała 
potomstwo, urodzone i wychowane na tym śmietniku, z matki okrytej wysypk ą i 
beznosego ojca!... 
Moje dzieci byłyby inne; po niej wzi ęłyby pi ękno ść, po mnie sił ę... No, ale ich 
nie b ędzie. W tym kraju tylko choroba, n ędza i zbrodnia znajduj ą weselne 
ło Ŝnice, nawet przytułki dla potomstwa. Strach, co si ę tu stanie za kilka 
generacji...  
A przecie jest proste lekarstwo: praca obowi ązkowa - słusznie wynagradzana. Ona 
jedna mo Ŝe wzmocni ć lepsze indywidua, a bez krzyku wyt ępi ć złe i... mieliby śmy 
ludno ść dzieln ą, jak dzi ś mamy zagłodzon ą lub chor ą".  

 
A potem, nie wiadomo z jakiej racji, pomy ślał:"Có Ŝ z tego, Ŝe troch ę 
kokietuje?... Kokieteria u kobiet jest jak barwa i zapach u kwiatów. Taka ju Ŝ 
ich natura, Ŝe ka Ŝdemu chc ą si ę podoba ć, nawet Mraczewskim...  

 
Dla wszystkich kokieteria, a dla mnie: zapła ć temu panu!... Mo Ŝe ona my śli, Ŝe 
ja oszukałem ich na kupnie srebra?... To byłoby kap italne!" 
Nad samym brzegiem Wisły le Ŝał stos belek. Wokulski uczuł znu Ŝenie, siadł i 
patrzył. W spokojnej powierzchni wody odbijała si ę Saska K ępa, ju Ŝ zieleniej ąca, 
i praskie domy z czerwonymi dachami; na środku rzeki stała nieruchoma berlinka. 
Nie wi ększym wydawał si ę ten okr ęt, który zeszłego lata widział Wokulski na 
Morzu Czarnym, unieruchomiony z powodu zepsucia si ę machin.  

 
"Leciał jak ptak i nagle utkn ął; zabrakło w nim motoru. Spytałem si ę wówczas: a 
moŜe i ja kiedy ś stan ę w biegu? - no, i stan ąłem. Jakie Ŝ to pospolite spr ęŜyny 
wywołuj ą ruch w świecie: troch ę w ęgla o Ŝywia okr ęt, troch ę serca - 
człowieka..."W tej chwili Ŝółtawy, za wczesny motyl przeleciał mu nad głow ą w 
stron ę miasta.  

 
"Ciekawym, sk ąd on si ę wzi ął? - my ślał Wokulski. - Natura miewa kaprysy i - 
analogie - dodał. - Motyle istniej ą tak Ŝe w rodzaju ludzkim: pi ękna barwa, 
latanie nad powierzchni ą Ŝycia, karmienie si ę słodyczami, bez których gin ą - oto 
ich zaj ęcie. A ty, robaku, nurtuj ziemi ę i przerabiaj j ą na grunt zdolny do 
siewu. Oni bawi ą si ę, ty pracuj; dla nich istnieje wolna przestrze ń i światło, a 
ty ciesz si ę jednym tylko przywilejem: zrastania si ę, je Ŝeli ci ę rozdepcze kto ś 
nieuwa Ŝny.  

 
I tobie Ŝ to wzdycha ć do motyla, głupi?... I dziwi ć si ę, Ŝe ma wstr ęt do 
ciebie?... Jaki Ŝ ł ącznik mo Ŝe istnie ć mi ędzy mn ą i ni ą?.. 
No, g ąsienica jest tak Ŝe podobna do robaka, póki nie zostanie motylem. Ach , wi ęc 
to ty masz zosta ć motylem, kupcze galanteryjny?... Dlaczegó Ŝ by nie? Ci ągłe 
doskonalenie si ę jest prawem świata, a ile Ŝ to kupieckich rodów w Anglii zostało 
lordowskimi mo ściami.  

 
W Anglii!... Tam jeszcze istnieje epoka twórcza w s połecze ństwie; tam wszystko 
doskonali si ę i wst ępuje na wy Ŝsze szczeble. Owszem, tam nawet ci wy Ŝsi 
przyci ągaj ą do siebie nowe siły. Lecz u nas wy Ŝsza warstwa zakrzepła jak woda na 



mrozie i nie tylko wytworzyła osobny gatunek, który  nie ł ączy si ę z reszt ą, ma 
do niej wstr ęt fizyczny, ale jeszcze własn ą martwot ą kr ępuje wszelki ruch z 
dołu. Co si ę tu łudzi ć: ona i ja to dwa ró Ŝne gatunki istot, naprawd ę jak motyl 
i robak. Mam dla jej skrzydeł opuszcza ć swoj ą nor ę i innych robaków?... To s ą 
moi - ci, którzy le Ŝą tam na śmietniku, i mo Ŝe dlatego s ą n ędzni, a b ędą jeszcze 
nędzniejsi, Ŝe ja chc ę wydawa ć po trzydzie ści tysi ęcy rubli rocznie na zabaw ę w 
motyla. Głupi handlarzu, podły człowieku!... 
Trzydzie ści tysi ęcy rubli znacz ą tyle, co sze śćdziesi ąt drobnych warsztatów albo 
sklepików, z których Ŝyj ą całe rodziny. I to ja mam byt ich zniszczy ć, wyssa ć z 
nich ludzkie dusze i wyp ędzi ć na ten śmietnik?...  

 
No dobrze, ale gdyby nie ona, czy miałbym dzi ś maj ątek?... Kto wie, co si ę 
stanie ze mn ą i z tymi pieni ędzmi bez niej? Mo Ŝe wła śnie dopiero przy niej 
nabior ą one twórczych własno ści; mo Ŝe cho ć kilkana ście rodzin z nich 
skorzysta?..." 
Wokulski odwrócił si ę i nagle zobaczył na ziemi swój własny cie ń. Potem 
przypomniał sobie, Ŝe ten cie ń chodzi przed nim, za nim albo obok niego zawsze i 
wszędzie, jak my śl o tamtej kobiecie chodziła za nim wsz ędzie i zawsze, na jawie 
i we śnie, mieszaj ąc si ę do wszystkich jego celów, planów i czynów. 
"Nie mog ę wyrzec si ę jej" - szepn ął, rozkładaj ąc r ęce, jakby tłumaczył si ę 
komuś.  
 
Wstał z belek i wrócił do miasta.  
Id ąc przez ulic ę Obo  ną przypomniał sobie furmana Wysockiego, któremu ko ń padł, 
i zdawało mu si ę, Ŝe widzi cały szereg wozów, przed którymi le Ŝą padłe konie, 
cały szereg rozpaczaj ących nad nimi furmanów, a przy ka Ŝdym gromad ę mizernych 
dzieci i Ŝonę, która pierze bielizn ę takim, co płaci ć nie mog ą. 
"Ko ń?.. " - szepn ął Wokulski i czego ś serce mu si ę ścisn ęło.  

 
Raz, w marcu, przechodz ąc Alej ą Jerozolimsk ą, zobaczył tłum ludzi, czarny wóz 
węglarski stoj ący w poprzek drogi pod bram ą, a o par ę kroków dalej wyprz ęŜonego 
konia. 
- Co si ę to stało? 
- Ko ń złamał nog ę - odparł wesoło jeden z przechodniów, który miał f iołkowy 
szalik na szyi i trzymał r ęce w kieszeniach. 
Wokulski mimochodem spojrzał na delikwenta. Chudy k oń z wytartymi bokami stał 
przywi ązany do młodego drzewka unosz ąc w gór ę tyln ą nog ę. Stał cicho, patrzył 
wywróconym okiem na Wokulskiego i gryzł z bólu gał ązk ę okryt ą szronem. 
"Dlaczego dzi ś dopiero przypomniał mi si ę ten ko ń? - my ślał Wokulski - dlaczego 
ogarnia mnie taki Ŝal?"  

 
Szedł Obo  ną pod gór ę, rozmarzony, i czuł, Ŝe w ci ągu kilku godzin, które 
spędził w nadrzecznej dzielnicy, zaszła w nim jaka ś zmiana. Dawniej - dziesi ęć 
lat temu, rok temu, wczoraj jeszcze, przechodz ąc ulicami, nie spotykał na nich 
nic szczególnego. Snuli si ę ludzie, je  dziły doro Ŝki, sklepy otwierały go ścinne 
obj ęcia dla przechodniów. Ale teraz przybył mu jakby no wy zmysł. Ka Ŝdy obdarty 
człowiek wydawał mu si ę istot ą wołaj ącą o ratunek tym gło śniej, Ŝe nic nie 
mówił, tylko rzucał trwo Ŝne spojrzenia jak ów ko ń ze złaman ą nog ą. Ka Ŝda uboga 
kobieta wydawała mu si ę praczk ą, która wy Ŝartymi od mydła r ękami powstrzymuje 
rodzin ę nad brzegiem n ędzy i upadku. Ka Ŝde mizerne dziecko wydawało mu si ę 
skazanym na śmier ć przedwczesn ą albo na sp ędzanie dni i nocy w śmietniku przy 
ulicy Dobrej.  

 
I nie tylko obchodzili go ludzie. Czuł zm ęczenie koni ci ągnących ci ęŜkie wozy i 
ból ich karków tartych do krwi przez chom ąto. Czuł obaw ę psa, który szczekał na 
ulicy zgubiwszy pana, i rozpacz chudej suki z obwis łymi wymionami, która na 
pró Ŝno biegała od rynsztoka do rynsztoka szukaj ąc strawy dla siebie i szczeni ąt. 
I jeszcze, na domiar cierpie ń, bolały go drzewa obdarte z kory, bruki podobne do  
powybijanych z ębów, wilgo ć na ścianach, połamane sprz ęty i podarta odzie Ŝ.  
 
Zdawało mu si ę, Ŝe ka Ŝda taka rzecz jest chora albo zraniona, Ŝe skar Ŝy si ę: " 
Patrz, jak cierpi ę...", i Ŝe tylko on słyszy i rozumie jej skargi. A ta 
szczególna zdolno ść odczuwania cudzego bólu urodziła si ę w nim dopiero dzi ś, 



przed godzin ą.  
 
Rzecz dziwna! przecie miał ju Ŝ ustalon ą opini ę hojnego filantropa. Członkowie 
Towarzystwa Dobroczynno ści we frakach składali mu podzi ękowania za ofiar ę dla 
wiecznie łakn ącej instytucji; hrabina Karolowa we wszystkich salo nach opowiadała 
o pieni ądzach, które zło Ŝył na jej ochron ę; jego słu Ŝba i subiekci sławili go za 
podwyŜszenie im pensji. Ale Wokulskiemu rzeczy te nie spr awiały Ŝadnej 
przyjemno ści, tak jak on sam nie przywi ązywał do nich Ŝadnej wagi. Rzucał 
tysi ące rubli do kas urz ędowych dobroczy ńców, a Ŝeby kupi ć za to rozgłos, nie 
pytaj ąc, co si ę zrobi z pieni ędzmi.  

 
I dopiero dzi ś, kiedy dziesi ęcioma rublami wydobył człowieka z niedoli, kiedy 
nikt nie mógł głosi ć przed światem o jego szlachetno ści, dopiero dzi ś poznał, co 
to jest ofiara. Dopiero dzi ś przed jego zdumionym okiem stan ęła nowa, nie znana 
dotychczas cz ęść świata - n ędza, której trzeba pomaga ć.  
 
"Tak, albo Ŝ ja dawniej nie widywałem n ędzy?..." - szepn ął Wokulski. 
I przypomniał sobie całe szeregi ludzi obdartych, m izernych, a szukaj ących 
pracy, chudych koni, głodnych psów, drzew z obdart ą kor ą i połamanymi gał ę mi. 
Wszystko to przecie spotykał bez wra Ŝenia. I dopiero gdy wielki ból osobisty 
zaorał mu i zbronował dusz ę, na tym gruncie u Ŝy  nionym krwi ą własn ą i skropionym 
niewidzialnymi dla świata łzami wyrosła osobliwa ro ślina: współczucie 
powszechne, ogarniaj ące wszystko - ludzi, zwierz ęta, nawet przedmioty, które 
nazywaj ą martwymi. 
Doktór powiedziałby, Ŝe utworzyła mi si ę nowa komórka w mózgu albo Ŝe poł ączyło 
si ę kilka dawnych" - pomy ślał.  

 
"Tak, ale co dalej?..." 
Dotychczas bowiem miał tylko jeden cel: zbli Ŝyć si ę do panny Izabeli. Dzi ś 
przybył mu drugi: wydoby ć z niedostatku Wysockiego. 
"Mała rzecz!..." 
"Przenie ść jego brata pod Skierniewice..." - dodał jaki ś głos.  

 
"Drobnostka". 
Ale poza tymi dwoma lud  mi stan ęło zaraz kilku innych, za nimi jeszcze kilku, 
potem olbrzymi tłum borykaj ący si ę z wszelkiego rodzaju n ędzą i wreszcie - cały 
ocean cierpie ń powszechnych, które wedle sił nale Ŝało zmniejszy ć, a przynajmniej 
powści ągnąć od dalszego rozlewu.  

 
"Przywidzenia... abstrakcje... zdenerwowanie!" - sz epnął Wokulski. 
To była jedna droga. Na ko ńcu bowiem drugiej widział cel realny i jasno 
okre ślony - pann ę Izabel ę.  
 
"Nie jestem Chrystusem, a Ŝeby po świ ęcać si ę za cał ą ludzko ść".  

 
"Wi ęc na pocz ątek zapomnij o Wysockich" - odparł głos wewn ętrzny. 
"No, głupstwo! Jakkolwiek jestem dzi ś rozkołysany, ale Ŝ nie mog ę by ć śmieszny - 
myślał Wokulski. - Zrobi ę, co si ę da i komu mo Ŝna, lecz osobistego szcz ęścia nie 
wyrzekn ę si ę, to darmo..."  

 
W tej chwili stan ął przed drzwiami swego sklepu i wszedł tam. 
W sklepie zastał Wokulski tylko jedn ą osob ę. Była to dama wysoka, w czarnych 
szatach, nieokre ślonego wieku. Przed ni ą le Ŝał stos neseserek: drewnianych, 
skórzanych, pluszowych i metalowych, prostych i ozd obnych, najdro Ŝszych i 
najta ńszych, a wszyscy subiekci byli na słu Ŝbie. Klejn podawał coraz nowe 
neseserki, Mraczewski chwalił towar, a Lisiecki ako mpaniował mu ruchami r ęki i 
brody. Tylko pan Ignacy wybiegł naprzeciw pryncypał a. 
- Z Pary Ŝa przyszedł transport - rzekł do Wokulskiego. - My śl ę, Ŝe trzeba 
odebra ć jutro.  

 
- Jak chcesz. 
- Z Moskwy obstalunki za dziesi ęć tysi ęcy rubli, na pocz ątek maja. 



- Spodziewałem si ę. 
- Z Radomia za dwie ście rubli, ale furman upomina si ę na jutro.  

 
Wokulski ruszył ramionami. 
- Trzeba raz zerwa ć z tym kramarstwem - odezwał si ę po chwili. - Interes Ŝaden, 
a wymagania ogromne. 
- Zerwa ć z naszymi kupcami?... - spytał zdziwiony Rzecki. 
- Zerwa ć z śydami - wtr ącił półgłosem Lisiecki. - Bardzo dobrze robi szef, 
wycofuj ąc si ę z tych parszywych stosunków. Nieraz a Ŝ wstyd wydawa ć reszty, tak 
pieni ądze zalatuj ą cebul ą.Wokulski nic nie odpowiedział. Usiadł do swej ksi ęgi i 
udawał, Ŝe rachuje, ale naprawd ę nie robił nic, nie miał siły. Przypomniał sobie 
tylko swoje niedawne marzenia o uszcz ęśliwieniu ludzko ści i os ądził, Ŝe musi by ć 
mocno zdenerwowany.  

 
"Rozigrał si ę we mnie sentymentalizm i fantazja - my ślał. - Zły to znak. Mog ę 
ośmieszy ć si ę, zrujnowa ć..."I machinalnie przypatrywał si ę niezwykłej 
fizjognomii damy, która wybierała neseserki. Była u brana skromnie, miała gładko 
uczesane włosy. Na jej twarzy białej i razem Ŝółtej malował si ę gł ęboki smutek; 
spoza ust przyci ętych wygl ądała zło ść, a ze spuszczonych oczu błyskał czasami 
gniew, niekiedy pokora.  

 
Mówiła głosem cichym i łagodnym, a targowała si ę jak stu sk ąpców. To było za 
drogie, tamto za tanie; tu plusz stracił barw ę, tam zaraz odlezie skórka, a 
owdzie ukazuje si ę rdza na okuciach. Lisiecki ju Ŝ cofn ął si ę od niej 
rozgniewany, Klejn odpoczywał, a tylko Mraczewski r ozmawiał z ni ą jak z osob ą 
znajom ą. 
W tej chwili otworzyły si ę drzwi sklepu i ukazał si ę w nich jeszcze 
oryginalniejszy jegomo ść. Lisiecki powiedział o nim, Ŝe jest podobny do 
suchotnika, któremu w trumnie zacz ęły odrasta ć w ąsy i faworyty. Wokulski 
zauwaŜył, Ŝe go ść ma gapiowato otwarte usta, a za ciemnymi binoklami  nosi du Ŝe 
oczy, z których przegl ądało jeszcze wi ększe roztargnienie.  

 
Gość wszedł ko ńcz ąc rozmow ę z kim ś na ulicy, lecz wnet cofn ął si ę, aby swego 
towarzysza po Ŝegnać. Potem znowu wszedł i znowu cofn ął si ę, zadzieraj ąc do góry 
głow ę, jakby czytał szyld. Nareszcie wszedł na dobre, al e drzwi za sob ą nie 
zamknął. Wypadkowo spojrzał na dam ę i - spadły mu z nosa ciemne binokle. 
- A... a... a!... - zawołał. 
Ale dama gwałtownie odwróciła si ę od niego do neseserek i upadła na krzesło. 
Do przybysza wybiegł Mraczewski i u śmiechaj ąc si ę dwuznacznie, zapytał:  

 
- Pan baron rozka Ŝe?... 
- Spinki, uwa Ŝa pan, spinki zwyczajne, złote albo stalowe... Tylk o, rozumie pan, 
muszą by ć w kształcie czapki d Ŝokejskiej i - z biczem... 
Mraczewski otworzył gablotk ę ze spinkami. 
- Wody... - odezwała si ę dama słabym głosem. Rzecki nalał jej wody z karafk i i 
podał z oznakami współczucia. 
- Pani dobrodziejce słabo?... Mo Ŝe by doktora... 
- Ju Ŝ mi lepiej - odparła. 
Baron ogl ądał spinki, ostentacyjnie odwracaj ąc si ę tyłem do damy. 
- A mo Ŝe, czy nie s ądzi pan, byłyby lepsze spinki w formie podków? - py tał 
Mraczewskiego. 
- My śl ę, Ŝe panu baronowi potrzebne s ą i te, i te. Sportsmeni nosz ą tylko oznaki 
sportsme ńskie, ale lubi ą odmian ę.  
 
- Powiedz mi pan - odezwała si ę nagle dama do Klejna - na co podkowy ludziom, 
którzy nie maj ą za co utrzymywa ć koni?... 
- Otó Ŝ, prosz ę pana - mówił baron - wybra ć mi jeszcze par ę drobiazgów w formie 
podkowy... 
- Mo Ŝe by popielniczk ę? - zapytał Mraczewski. 
- Dobrze, popielniczk ę - odparł baron. 
- Mo Ŝe gustowny kałamarz z siodłem, d Ŝokejk ą, szpicrut ą? 
- Prosz ę o gustowny kałamarz z siodłem i d Ŝokejk ą... 



- Powiedz mi pan - mówiła dama do Klejna podniesion ym głosem - czy wam nie wstyd 
zwozi ć tak kosztowne drobiazgi, kiedy kraj jest zrujnowan y?... Czy nie wstyd 
kupować konie wy ścigowe...  

 
- Drogi panie - zawołał niemniej gło śno baron do Mraczewskiego - zapakuj 
wszystkie te garnitury, popielniczk ę, kałamarz i odeszlij mi do domu. Macie 
prze śliczny wybór towarów... Serdecznie dzi ękuj ę... Adieu!...  

 
I wybiegł ze sklepu, wracaj ąc si ę par ę razy i spogl ądaj ąc na szyld nad drzwiami. 
Po odej ściu oryginalnego barona w sklepie zapanowało milcze nie. Rzecki patrzył 
na drzwi, Klejn na Rzeckiego, a Lisiecki na Mraczew skiego, który znajduj ąc si ę z 
tyłu damy, krzywił si ę w sposób bardzo dwuznaczny. Dama z wolna podniosła  si ę z 
krzesła i zbli Ŝyła si ę do kantorka, za którym siedział Wokulski. 
- Czy mog ę spyta ć - rzekła dr Ŝącym głosem - ile panu winien jest ten pan, który 
dopiero co wyszedł?... 
- Rachunki tego pana ze mn ą, szanowna pani, gdyby je miał, nale Ŝą tylko do niego 
i do mnie - odpowiedział Wokulski, kłaniaj ąc si ę. 
- Panie - ci ągnęła dalej rozdra Ŝniona dama - jestem Krzeszowska, a ten pan jest 
moim męŜem. Długi jego obchodz ą mnie, poniewa Ŝ on zagarn ął mój maj ątek, o który 
w tej chwili toczy si ę mi ędzy nami proces... 
- Daruje pani - przerwał Wokulski - ale stosunki mi ędzy mał Ŝonkami do mnie nie 
nale Ŝą. 
- Ach, wi ęc tak?... Zapewne, Ŝe dla kupca jest to najwygodniej. Adieu. 
I opu ściła sklep, trzaskaj ąc drzwiami.  

 
W kilka minut po jej odej ściu wbiegł do sklepu baron. Par ę razy wyjrzał na 
ulic ę, a nast ępnie zbli Ŝył si ę do Wokulskiego. 
- Najmocniej przepraszam - rzekł, usiłuj ąc utrzyma ć binokle na nosie - ale jako 
stały go ść pa ński o śmiel ę si ę w zaufaniu zapyta ć: co mówiła dama, która wyszła 
przed chwil ą?... Bardzo przepraszam za moj ą śmiało ść, ale w zaufaniu... 
- Nic nie mówiła, co by kwalifikowało si ę do powtórzenia - odparł Wokulski. 
- Bo uwa Ŝa pan, jest to, niestety! moja Ŝona... Pan wie, kto jestem... Baron 
Krzeszowski... Bardzo zacna kobieta, bardzo światła, ale skutkiem śmierci naszej 
córki troch ę zdenerwowana i niekiedy... Pojmuje pan?... Wi ęc nic?.. 
- Nic. 
Baron ukłonił si ę i ju Ŝ we drzwiach skrzy Ŝował spojrzenia z Mraczewskim, który 
mrugnął na niego. 
- Wi ęc tak?... - rzekł baron, ostro patrz ąc na Wokulskiego. 
I wybiegł na ulic ę. Mraczewski skamieniał i oblał si ę rumie ńcem powy Ŝej włosów. 
Wokulski troch ę pobladł, lecz spokojnie usiadł do rachunków. 
- Có Ŝ to za oryginalne diabły, panie Mraczewski? - spyta ł Lisiecki. 
- A to cała historia! - odparł Mraczewski przypatru j ąc si ę spod oka Wokulskiemu.  
- Jest to baron Krzeszowski, wielki dziwak, i jego Ŝona, troch ę narwana. Nawet 
skuzynowani ze mn ą, ale có Ŝ!... - westchn ął spogl ądaj ąc w lustro. - Ja nie mam 
pieni ędzy, wi ęc musz ę by ć w handlu; oni jeszcze maj ą, wi ęc s ą moimi 
kundmanami... 
- Maj ą bez pracy!... - wtr ącił Klejn. - Ładny porz ądek świata, co?  

 
- No, no... ju Ŝ mnie pan do swoich porz ądków nie nawracaj - odparł Mraczewski. - 
Otó Ŝ pan baron i pani baronowa od roku prowadz ą ze sob ą wojn ę. On chce rozwodu, 
na co ona si ę nie zgadza; ona chce przep ędzi ć go od zarz ądu swoim maj ątkiem, na 
co on si ę nie zgadza. Ona nie pozwala mu trzyma ć koni, szczególniej jednego 
wyścigowca; a on nie pozwala jej kupi ć kamienicy po Ł ęckich, w której pani 
Krzeszowska mieszka i gdzie straciła córk ę. Oryginały!... Bawi ą ludzi, 
wymyślaj ąc jedno na drugie...  

 
Opowiadał lekkim tonem i kr ęcił si ę po sklepie z min ą panicza, który przyszedł 
tu na chwilk ę, ale zaraz wyjdzie. Wokulski mienił si ę, siedz ąc na fotelu; ju Ŝ 
nie mógł znie ść głosu Mraczewskiego.  

 
"Kuzyn Krzeszowskich... - my ślał. - Dostanie bilet miłosny od panny Izabeli... A  
infamis!..."  

 



I przemógłszy si ę wrócił do swej ksi ęgi. Do sklepu znowu pocz ęli wchodzi ć 
goście, wybiera ć towary, targowa ć si ę, płaci ć. Ale Wokulski widział tylko ich 
cienie, pogr ąŜony w pracy. A im dłu Ŝsze sumował kolumny, im wi ększe wypadały mu 
sumy, tym bardziej czuł, Ŝe w sercu kipi mu jaki ś gniew bezimienny. O co?... na 
kogo?... mniejsza. Dosy ć, Ŝe kto ś za to zapłaci, pierwszy z brzegu.  

 
Około siódmej sklep ju Ŝ stanowczo wyludnił si ę, subiekci rozmawiali, Wokulski 
wci ąŜ rachował. Wtem znowu usłyszał niezno śny głos Mraczewskiego, który mówił 
aroganckim tonem:  

 
- Co mi pan, panie Klejn, b ędzie zawracał głow ę!... Wszyscy socjali ści s ą 
złodzieje, bo chcieliby dzieli ć si ę cudzym, i - szubrawcy, bo maj ą na dwu jedn ą 
par ę butów i nie wierz ą w chustki do nosa. 
- Nie mówiłby ś pan tak - odparł smutnie Klejn - gdyby ś przeczytał cho ć z par ę 
broszurek, nawet niedu Ŝych.  

 
- Błaze ństwo... - przerwał Mraczewski, wło Ŝywszy r ęce w kieszenie. - B ędę czytał 
broszury, które chc ą zniszczy ć rodzin ę, wiar ę i własno ść!... No, takich głupich 
nie znajdziesz pan w Warszawie.  

 
Wokulski zamkn ął ksi ęgę i wło Ŝył j ą do kantorka. W tej chwili znowu weszły do 
sklepu trzy panie, Ŝądaj ąc r ękawiczek. 
Targ z nimi przeci ągnął si ę z kwadrans. Wokulski siedział na fotelu i patrzył w 
okno; gdy za ś damy wyszły, odezwał si ę tonem bardzo spokojnym:  

 
- Panie Mraczewski. 
- Co pan ka Ŝe?... - spytał pi ękny młodzieniec, biegn ąc do kantorka krokiem 
kontredansowym. 
- Od jutra niech pan postara si ę o inne miejsce - rzekł krótko Wokulski. 
Mraczewski osłupiał. 
- Dlaczego, panie szefie?... Dlaczego?... 
- Dlatego, Ŝe u mnie ju Ŝ pan nie ma miejsca. 
- Jaki Ŝ powód?... Przecie chyba nic złego nie zrobiłem? Gd zie Ŝ pójd ę, je Ŝeli pan 
tak nagle pozbawi mnie posady? 
-  wiadectwo dostanie pan dobre - odparł Wokulski. - P an Rzecki wypłaci panu 
pensj ę za nast ępny kwartał, wreszcie - za pi ęć miesi ęcy... A powód jest ten, Ŝe 
ja i pan nie pasujemy do siebie... Zupełnie nie pas ujemy. - Mój Ignacy, zrób z 
panem Mraczewskim rachunek do pierwszego pa  dziernika.  

 
To powiedziawszy, Wokulski wstał z fotelu i wyszedł  na ulic ę. Dymisja 
Mraczewskiego zrobiła takie wra Ŝenie, Ŝe subiekci nie przemówili mi ędzy sob ą ani 
słowa, a pan Rzecki kazał zamkn ąć sklep, chocia Ŝ nie było jeszcze ósmej. Pobiegł 
zaraz do mieszkania Wokulskiego, lecz go tam nie za stał. Przyszedł drugi raz o 
jedenastej w nocy, lecz w oknach było ciemno, i pan  Ignacy wrócił do siebie 
zgn ębiony. 
Na drugi dzie ń, w Wielki Czwartek, Mraczewski ju Ŝ nie pokazał si ę w sklepie. 
Pozostali koledzy jego byli smutni i czasem naradza li si ę mi ędzy sob ą po cichu. 
Około pierwszej przyszedł Wokulski. Lecz nim usiadł  do kantorka, otworzyły si ę 
drzwi i zwykłym wahaj ącym si ę krokiem wbiegł pan Krzeszowski, zadaj ąc sobie 
wiele trudu nad osadzeniem binokli na nosie. 
- Panie Wokulski - zawołał roztargniony go ść, prawie ode drzwi. - W tej chwili 
dowiaduj ę si ę... Jestem Krzeszowski... Dowiaduj ę si ę, Ŝe ten biedny Mraczewski z 
mojej winy otrzymał dymisj ę. Ale Ŝ, panie Wokulski, ja wczoraj bynajmniej nie 
miałem pretensji do pana... Ja szanuj ę dyskrecj ę, jak ą okazał pan w sprawie 
mojej i mojej Ŝony... Ja wiem, Ŝe pan jej odpowiedział, jak przystało na 
dŜentelmena... 
- Panie baronie - odparł Wokulski - ja nie prosiłem  pana o świadectwo 
przyzwoito ści. Poza obr ębem tego - co pan ka Ŝe?...  

 
- Przyszedłem prosi ć o przebaczenie biednemu Mraczewskiemu, który nawet ...  
- Do pana Mraczewskiego nie mam Ŝadnej pretensji, nawet tej, a Ŝeby do mnie 
wracał. 



Baron przygryzł wargi. Chwil ę milczał, jakby odurzony szorstk ą odmową; na koniec 
ukłonił si ę i cicho powiedziawszy: "Przepraszam...", opu ścił sklep.  

 
Panowie Klejn i Lisiecki cofn ęli si ę za szafy i po krótkiej naradzie wrócili do 
sklepu, od czasu do czasu rzucaj ąc na siebie smutne, lecz wymowne spojrzenia. 
Około trzeciej po południu ukazała si ę pani Krzeszowska. Zdawało si ę, Ŝe jest 
bledsza, Ŝółciejsza i jeszcze czarniej ubrana ni Ŝ wczoraj. L ękliwie obejrzała 
si ę po sklepie, a spostrzegłszy Wokulskiego, zbli Ŝyła si ę do kantorka. 
- Panie - rzekła cicho - dzi ś dowiedziałam si ę, Ŝe pewien młody człowiek, 
Mraczewski, z mojej winy stracił u pana miejsce. Je go nieszcz ęśliwa matka...  

 
- Pan Mraczewski ju Ŝ nie jest u mnie i nie b ędzie - odparł Wokulski z ukłonem. - 
Czym wi ęc mog ę pani słu Ŝyć?... 
Pani Krzeszowska miała widocznie uło Ŝoną dłu Ŝsz ą mowę. Na nieszcz ęście spojrzała 
Wokulskiemu w oczy i... z wyrazem: "Przepraszam..." , wyszła ze sklepu. Panowie 
Klejn i Lisiecki mrugn ęli na siebie wymowniej ni Ŝ dotychczas, lecz poprzestali 
na jednomy ślnym wzruszeniu ramionami. 
Dopiero około pi ątej po południu zbli Ŝył si ę do Wokulskiego Rzecki. Oparł r ęce 
na kantorku i rzekł półgłosem: 
- Matka tego Mraczewskiego, Sta śku, jest bardzo biedna kobieta...  

 
- Zapła ć mu pensj ę do ko ńca roku - odparł Wokulski. 
- My śl ę... Stasiu, my śl ę, Ŝe nie mo Ŝna a Ŝ tak kara ć człowieka za to, Ŝe ma inne 
ni Ŝ my przekonania polityczne...  

 
- Polityczne?... - powtórzył Wokulski takim tonem, Ŝe panu Ignacemu przeszedł 
mróz po ko ściach...  

 
- Zreszt ą, powiem ci - ci ągnął dalej pan Ignacy - szkoda takiego subiekta. 
Chłopak pi ękny, kobiety go pasjami lubi ą... 
- Pi ękny? - odparł Wokulski. - Wi ęc niech pójdzie na utrzymanie, je Ŝeli taki 
pi ękny. 
Pan Ignacy cofn ął si ę. Panowie Lisiecki i Klejn ju Ŝ nawet nie spogl ądali na 
siebie. 
W godzin ę pó  niej przyszedł do sklepu niejaki pan Zi ęba, którego Wokulski 
przedstawił jako nowego subiekta. 
Pan Zi ęba miał około lat trzydziestu; był mo Ŝe tak przystojny jak Mraczewski, 
ale wygl ądał nierównie powa Ŝniej i taktowniej. Nim sklep zamkni ęto, ju Ŝ 
zaznajomił si ę, a nawet zdobył przyja  ń swoich kolegów. Pan Rzecki odkrył w nim 
zagorzałego bonapartyst ę; pan Lisiecki wyznał, Ŝe on sam obok Zi ęby jest bardzo 
bladym antysemit ą, a pan Klejn doszedł do wniosku, Ŝe Zi ęba musi by ć co najmniej 
biskupem socjalizmu.  

 
Słowem, wszyscy byli kontenci, a pan Zi ęba spokojny. 
 
 
ROZDZIAŁ DZIEWI ĄTY  
KŁADKI, NA KTÓRYCH SPOTYKAJĄ SI Ę LUDZIE RÓ śNYCH  WIATÓW 
 
 
W Wielki Pi ątek z rana Wokulski przypomniał sobie, Ŝe dzi ś i jutro hrabina 
Karolowa i panna Izabela b ędą kwestowały przy grobach. 
"Trzeba tam pój ść i co ś da ć - pomy ślał i wyj ął z kasy pi ęć złotych 
półimperiałów. - Chocia Ŝ - dodał po chwili - posłałem im ju Ŝ dywany, ptaszki 
śpiewaj ące, pozytywk ę, nawet fontann ę!... To chyba wystarczy na zbawienie jednej 
duszy. Nie pójd ę".  

 
Po południu jednak zrobił sobie uwag ę, Ŝe moŜe hrabina Karolowa liczy na niego. 
A w takim razie nie wypada cofa ć si ę lub zło Ŝyć tylko pi ęć półimperiałów. 
Wydobył wi ęc z kasy jeszcze pi ęć i wszystkie zawin ął w bibułk ę. 
"Co prawda - mówił do siebie - b ędzie tam panna Izabela, a tej nie mo Ŝna 
ofiarowywa ć dziesi ęciu półimperiałów". 



Więc rozwin ął swój rulon, znowu doło Ŝył dziesi ęć sztuk złota i jeszcze namy ślał 
si ę:  

 
"I ść czy nie i ść?..."  

 
"Nie - powiedział - nie b ędę nale Ŝał do tej jarmarcznej dobroczynno ści".  

 
Rzucił rulon do kasy i w pi ątek nie poszedł na groby. 
Ale w Wielk ą Sobot ę sprawa przedstawiła mu si ę całkiem z nowego punktu. 
"Oszalałem! - mówił. - Wi ęc je Ŝeli nie pójd ę do ko ścioła, gdzie Ŝ j ą spotkam?... 
JeŜeli nie pieni ędzmi, czym zwróc ę na siebie jej uwag ę?.. Trac ę rozs ądek..."Lecz 
jeszcze wahał si ę i dopiero około drugiej po południu, gdy Rzecki z powodu 
świ ęta kazał ju Ŝ sklep zamyka ć, Wokulski wzi ął z kasy dwadzie ścia pi ęć 
półimperiałów i poszedł w stron ę ko ścioła.  

 
Nie wszedł tam jednak od razu; co ś go zatrzymywało. Chciał zobaczy ć pann ę 
Izabel ę, a jednocze śnie l ękał si ę tego i wstydził si ę swoich półimperiałów.  

 
"Rzuci ć stos złota!... Jakie to imponuj ące w papierowych czasach i - jakie to 
dorobkiewiczowskie... No, ale co robi ć, je Ŝeli one wła śnie na pieni ądze 
czekaj ą?... Mo Ŝe nawet b ędzie za mało?..."Chodził tam i na powrót po ulicy 
naprzeciw ko ścioła, nie mog ąc od niego oczu oderwa ć.  
 
"Ju Ŝ id ę - my ślał. - Zaraz... jeszcze chwilk ę... Ach, co si ę ze mn ą stało!..." - 
dodał czuj ąc, Ŝe jego rozdarta dusza nawet na tak prosty czyn nie moŜe zdoby ć 
si ę bez waha ń. 
Teraz przypomniał sobie: jak on dawno nie był w ko ściele.  

 
"Kiedy Ŝ to?... Na ślubie raz... Na pogrzebie Ŝony drugi raz..."Lecz i w tym, i w 
tamtym wypadku nie wiedział dobrze, co si ę koło niego dzieje; wi ęc patrzył w tej 
chwili na ko ściół jak na rzecz zupełnie now ą dla siebie.  

 
"Co to jest za ogromny gmach, który zamiast kominów  ma wie Ŝe, w którym nikt nie 
mieszka, tylko śpi ą prochy dawno zmarłych?... Na co ta strata miejsca i murów, 
komu dniem i noc ą pali si ę światło, w jakim celu schodz ą si ę tłumy ludzi?...  

 
Na targ id ą po Ŝywność, do sklepów po towary, do teatru po zabaw ę, ale po co 
tutaj?..."  

 
Mimo woli porównywał drobny wzrost stoj ących pod ko ściołem pobo Ŝnych z 
olbrzymimi rozmiarami świ ętego budynku i przyszła mu my śl szczególna. śe jak 
kiedy ś na ziemi pracowały pot ęŜne siły, d  wigaj ąc z płaskiego l ądu ła ńcuchy gór, 
tak kiedy ś w ludzko ści istniała inna niezmierna siła, która wyd  wign ęła tego 
rodzaju budowle. Patrz ąc na podobne gmachy, mo Ŝna by s ądzi ć, Ŝe w gł ębi naszej 
planety mieszkali olbrzymowie, którzy wydzieraj ąc si ę gdzie ś w gór ę, podwa Ŝali 
skorup ę ziemsk ą i zostawiali ślady tych ruchów w formie imponuj ących jaski ń.  
 
"Dok ąd oni wydzierali si ę? Do innego, podobno wy Ŝszego świata. A je Ŝeli morskie 
przypływy dowodz ą, Ŝe ksi ęŜyc nie jest złudnym blaskiem, tylko realn ą 
rzeczywisto ści ą, dlaczego te dziwne budynki nie miałyby stwierdza ć 
rzeczywisto ści innego świata?... Czyli Ŝ on słabiej poci ąga za sob ą dusze ludzkie 
ani Ŝeli ksi ęŜyc - fale oceanu?..."  
 
Wszedł do ko ścioła i zaraz na wst ępie znowu uderzył go nowy widok. Kilka 
Ŝebraczek i Ŝebraków błagało o jałmu Ŝnę, któr ą Bóg zwróci lito ściwym w Ŝyciu 
przyszłym. Jedni z pobo Ŝnych całowali nogi Chrystusa, um ęczonego przez pa ństwo 
rzymskie, inni w progu upadłszy na kolana, wznosili  do góry r ęce i oczy, jakby 
zapatrzeni w nadziemsk ą wizj ę. Ko ściół pogr ąŜony był w ciemno ści, której nie 
mógł rozproszy ć blask kilkunastu świec płon ących w srebrnych kandelabrach. Tu i 
ówdzie na posadzce świ ątyni wida ć było niewyra  ne cienie ludzi le Ŝących krzy Ŝem 
albo zgi ętych ku ziemi, jakby kryli si ę ze swoj ą pobo Ŝności ą pełn ą pokory. 
Patrz ąc na te ciała nieruchome mo Ŝna było my śle ć, Ŝe na chwil ę opu ściły je dusze 



i uciekły do jakiego ś lepszego świata.  

 
"Rozumiem teraz - pomy ślał Wokulski - dlaczego odwiedzanie ko ściołów umacnia 
wiar ę. Tu wszystko urz ądzone jest tak, Ŝe przypomina wieczno ść".  

 
Od pogr ąŜonych w modlitwie cieniów wzrok jego pobiegł ku światłu. I zobaczył w 
ró Ŝnych punktach świ ątyni stoły okryte dywanami, na nich tace pełne bank ocetli, 
srebra i złota, a dokoła nich damy siedz ące na wygodnych fotelach, odziane w 
jedwab, pióra i aksamity, otoczone wesoł ą młodzie Ŝą. Najpobo Ŝniejsze pukały na 
przechodniów, wszystkie rozmawiały i bawiły si ę jak na raucie. 
Zdawało si ę Wokulskiemu, Ŝe w tej chwili widzi przed sob ą trzy światy. Jeden 
(dawno ju Ŝ zeszedł z ziemi), który modlił si ę i d  wigał na chwał ę Boga pot ęŜne 
gmachy. Drugi, ubogi i pokorny, który umiał modli ć si ę, lecz wznosił tylko 
lepianki, i - trzeci, który dla siebie murował pała ce, ale ju Ŝ zapomniał o 
modlitwie i z domów bo Ŝych zrobił miejsce schadzek; jak niefrasobliwe ptak i, 
które buduj ą gniazda i zawodz ą pie śni na grobach poległych bohaterów.  

 
"A czym Ŝe ja jestem, zarówno obcy im wszystkim?..." 
"MoŜe jeste ś okiem Ŝelaznego przetaka, w który rzuc ę ich wszystkich, aby 
oddzieli ć st ęchłe plewy od ziarna" - odpowiedział mu jaki ś głos.  

 
Wokulski obejrzał si ę. "Przywidzenie chorej wyobra  ni". Jednocze śnie przy 
czwartym stole, w gł ębi ko ścioła, spostrzegł hrabin ę Karolow ą i pann ę Izabel ę. 
Obie równie Ŝ siedziały nad tac ą z pieni ędzmi i trzymały w r ękach ksi ąŜki, 
zapewne do nabo Ŝeństwa. Za krzesłem hrabiny stał słu Ŝący w czarnej liberii. 
Wokulski poszedł ku nim, potr ącaj ąc kl ęcz ących i omijaj ąc inne stoły, przy 
których pukano na niego zawzi ęcie. Zbli Ŝył si ę do tacy i ukłoniwszy si ę 
hrabinie, poło Ŝył swój rulon imperiałów. 
"Bo Ŝe - pomy ślał - jak ja głupio musz ę wygl ądać z tymi pieni ędzmi".  

 
Hrabina odło Ŝyła ksi ąŜkę. 
- Witam ci ę, panie Wokulski - rzekła. - Wiesz, my ślałam, Ŝe ju Ŝ nie przyjdziesz, 
i powiem ci, Ŝe nawet było mi troch ę przykro. 
- Mówiłam cioci, Ŝe przyjdzie, i do tego z workiem złota - odezwała s i ę po 
angielsku panna Izabela. 
Hrabinie wyst ąpił na czoło rumieniec i g ęsty pot. Zl ękła si ę słów siostrzenicy, 
przypuszczaj ąc, Ŝe Wokulski rozumie po angielsku. 
- Prosz ę ci ę, panie Wokulski - rzekła pr ędko - si ąd  tu na chwil ę, bo delegowany 
nas opu ścił. Pozwolisz, Ŝe uło Ŝę twoje imperiały na wierzchu, dla zawstydzenia 
tych panów, którzy wol ą wydawa ć pieni ądze na szampana... 
- Ale Ŝ niech si ę ciocia uspokoi - wtr ąciła panna Izabela znowu po angielsku. - 
On z pewno ści ą nie rozumie...  

 
Tym razem i Wokulski zarumienił si ę. 
- Prosz ę ci ę, Belu - rzekła hrabina tonem uroczystym - pan Woku lski... który tak 
hojn ą ofiar ę zło Ŝył na nasz ą ochron ę... 
- Słyszałam - odpowiedziała panna Izabela po polsku , na znak powitania 
przymykaj ąc powieki. 
- Pani hrabina - rzekł troch ę Ŝartobliwie Wokulski - chce mnie pozbawi ć zasługi 
w Ŝyciu przyszłym, chwal ąc post ępki, które zreszt ą mogłem spełnia ć w widokach 
zysku. 
- Domy ślałam si ę tego - szepn ęła panna Izabela po angielsku.  

 
Hrabina o mało nie zemdlała, czuj ąc, Ŝe Wokulski musi domy śla ć si ę znaczenia 
słów jej siostrzenicy, cho ćby nie znał Ŝadnego j ęzyka.  

 
- Mo Ŝesz, panie Wokulski - rzekła z gor ączkowym po śpiechem - mo Ŝesz łatwo zdoby ć 
sobie zasług ę w Ŝyciu przyszłym, cho ćby... przebaczaj ąc urazy...  

 
- Zawsze je przebaczam - odparł nieco zdziwiony. 



- Pozwól sobie powiedzie ć, Ŝe nie zawsze - ci ągnęła hrabina. - Jestem stara 
kobieta i twoja przyjaciółka, panie Wokulski - doda ła z naciskiem - wi ęc zrobisz 
mi pewne ust ępstwo... 
- Czekam na rozkazy pani. 
- Onegdaj dałe ś dymisj ę jednemu z twoich... urz ędników, niejakiemu 
Mraczewskiemu... - Za có Ŝ to?... - nagle odezwała si ę panna Izabela.  

 
- Nie wiem - rzekła hrabina. - Podobno chodziło o r óŜnic ę przekona ń politycznych 
czy co ś w tym gu ście...  

 
- Wi ęc ten młody człowiek ma przekonania?... - zawołała panna Izabela. - To 
ciekawe!... 
Powiedziała to w sposób tak zabawny, Ŝe Wokulski poczuł, jak ust ępuje mu z serca 
niech ęć do Mraczewskiego. 
- Nie o przekonania chodziło, pani hrabino - odezwa ł si ę - ale o nietaktowne 
uwagi o osobach, które odwiedzaj ą nasz magazyn. 
- Mo Ŝe te osoby same post ępuj ą nietaktownie - wtr ąciła panna Izabela. 
- Im wolno, one za to płac ą - odpowiedział spokojnie Wokulski. - Nam nie. 
Silny rumieniec wyst ąpił na twarz panny Izabeli. Wzi ęła ksi ąŜkę i zacz ęła 
czyta ć. 
- Ale swoj ą drog ą dasz si ę ubłaga ć, panie Wokulski - rzekła hrabina. - Znam 
matk ę tego chłopca, i wierz mi, Ŝe przykro patrze ć na jej rozpacz... 
Wokulski zamy ślił si ę.  
 
- Dobrze - odpowiedział - dam mu posad ę, ale w Moskwie. 
- A jego biedna matka?... - zapytała hrabina tonem prosz ącym. 
- Wi ęc podwy Ŝsz ę mu o dwie ście... o trzysta rubli pensj ę - odparł.  

 
W tej chwili zbli Ŝyło si ę do stołu kilkoro dzieci, którym hrabina zacz ęła 
rozdawa ć obrazki. Wokulski wstał z fotelu i aby nie przeszk adza ć pobo Ŝnym 
zaj ęciom, przeszedł na stron ę panny Izabeli. 
Panna Izabela podniosła oczy od ksi ąŜki i dziwnym wzrokiem patrz ąc na 
Wokulskiego, spytała: 
- Pan nigdy nie cofa swoich postanowie ń? 
- Nie - odpowiedział. Ale w tej chwili spu ścił oczy.  

 
- A gdybym poprosiła za tym młodym człowiekiem?... 
Wokulski spojrzał na ni ą zdumiony. 
- W takim razie odpowiedziałbym, Ŝe pan Mraczewski stracił miejsce, poniewa Ŝ 
niestosownie odzywał si ę o osobach, które zaszczyciły go troch ę łaskawszym tonem 
w rozmowie... Je Ŝeli jednak pani ka Ŝe... 
Teraz panna Izabela spu ściła oczy, zmieszana w wysokim stopniu.  

 
- A... a!... wszystko mi jedno w rezultacie, gdzie osiedli si ę ten młody 
człowiek. Niech jedzie i do Moskwy. 
- Tam te Ŝ pojedzie - odparł Wokulski. - Moje uszanowanie pan iom - dodał, 
kłaniaj ąc si ę. 
Hrabina podała mu r ękę. 
- Dzi ękuj ę ci, panie Wokulski, za pami ęć i prosz ę, a Ŝeby ś przyszedł do mnie na 
świ ęcone. Bardzo ci ę prosz ę, panie Wokulski - dodała z naciskiem. 
Nagle spostrzegłszy jaki ś ruch na środku ko ścioła zwróciła si ę do słu Ŝącego:  

 
- Id  Ŝe, mój Ksawery, do pani prezesowej i pro ś, a Ŝeby nam pozwoliła swego 
powozu. Powiedz, Ŝe nam ko ń zachorował. 
- Na kiedy ja śnie pani rozka Ŝe? - spytał słu Ŝący.  

 
- Tak... za półtorej godziny. Prawda, Belu, Ŝe nie posiedzimy tu dłu Ŝej?Słu Ŝący 
podszedł do stołu przy drzwiach. 
- Wi ęc do jutra, panie Wokulski - rzekła hrabina. - Spot kasz u mnie wielu 
znajomych. B ędzie kilku panów z Towarzystwa Dobroczynno ści...  

 



"Aha!..." - pomy ślał Wokulski, Ŝegnaj ąc hrabin ę. Czuł dla niej w tej chwili tak ą 
wdzi ęczno ść, Ŝe na jej ochron ę oddałby połow ę maj ątku.  

 
Panna Izabela z daleka kiwn ęła mu głow ą i znowu spojrzała w sposób, który wydał 
mu si ę bardzo niezwykłym. A gdy Wokulski znikn ął w cieniach ko ścioła, rzekła do 
hrabiny:  

 
- Cioteczka kokietuje tego pana. Ej! ciociu, to zac zyna by ć podejrzane... 
- Twój ojciec ma słuszno ść - odparła hrabina - ten człowiek mo Ŝe by ć u Ŝytecznym. 
Zreszt ą za granic ą podobne stosunki nale Ŝą do dobrego tonu. 
- A je Ŝeli te stosunki przewróc ą mu w głowie?... - spytała panna Izabela. 
- W takim razie dowiódłby, Ŝe ma słab ą głow ę - odpowiedziała krótko hrabina, 
bior ąc si ę do ksi ąŜki nabo Ŝnej. 
Wokulski nie opu ścił ko ścioła, ale w pobli Ŝu drzwi skr ęcił w boczn ą naw ę. Tu Ŝ 
przy grobie Chrystusa, naprzeciw stolika hrabiny, s tał w k ącie pusty 
konfesjonał. Wokulski wszedł do niego, przymkn ął drzwiczki i niewidzialny, 
przypatrywał si ę pannie Izabeli.  

 
Trzymała w r ęku ksi ąŜkę, spogl ądaj ąc od czasu do czasu na drzwi ko ścielne. Na 
twarzy jej malowało si ę zm ęczenie i nuda. Czasami do stolika zbli Ŝały si ę dzieci 
po obrazki; panna Izabela niektórym podawała je sam a z takim ruchem, jakby 
chciała powiedzie ć: ach, kiedy Ŝ si ę to sko ńczy!... 
"I to wszystko robi si ę nie przez pobo Ŝność ani przez miło ść do dzieci, ale dla 
rozgłosu i w celu wyj ścia za m ąŜ - pomy ślał Wokulski. - No i ja tak Ŝe - dodał - 
niemało robi ę dla reklamy i o Ŝenienia si ę.  wiat ładnie urz ądzony! Zamiast po 
prostu pyta ć si ę: kochasz mnie czy nie kochasz? albo: chcesz mnie c zy nie 
chcesz? ja wyrzucam setki rubli, a ona kilka godzin  nudzi si ę na wystawie i 
udaje pobo Ŝną. 
A je Ŝeli odpowiedziałaby, Ŝe mnie kocha? Wszystkie te ceremonie maj ą dobr ą 
stron ę: daj ą czas i mo Ŝność zaznajomienia si ę.  
 
 le to jednak nie umie ć po angielsku... Dzi ś wiedziałbym, co o mnie my śli: bo 
jestem pewny, Ŝe o mnie mówiła do swej ciotki. Trzeba nauczy ć si ę...  

 
Albo we  my takie głupstwo jak powóz... Gdybym miał powóz, m ógłbym j ą teraz 
odesła ć do domu z ciotk ą, i znowu zawi ązałby si ę mi ędzy nami jeden w ęzeł... Tak, 
powóz przyda mi si ę w ka Ŝdym razie. Przysporzy z tysi ąc rubli wydatków na rok, 
ale có Ŝ zrobi ę? Musz ę by ć gotowym na wszystkich punktach. 
Powóz... angielszczyzna... przeszło dwie ście rubli na jedn ą kwest ę!... I to 
robi ę ja, który tym pogardzam... Wła ściwie jednak - na có Ŝ b ędę wydawał 
pieni ądze, je Ŝeli nie na zapewnienie sobie szcz ęścia? Co mnie obchodz ą jakie ś 
teorie oszcz ędności, gdy czuj ę ból w sercu?"Dalszy bieg my śli przerwała mu 
smutna, brz ęcz ąca melodia. Była to muzyka szkatułki graj ącej, po której nast ąpił 
świergot sztucznych ptaków; a gdy one milkły, rozleg ał si ę cichy szelest 
fontanny, szept modlitw i westchnienia pobo Ŝnych.  

 
W nawie, u konfesjonału, u drzwi kaplicy grobowej, wida ć było zgi ęte postacie 
kl ęcz ących. Niektórzy czołgali si ę do krucyfiksu na podłodze i ucałowawszy go, 
kładli na tacy drobne pieni ądze wydobyte z chustki do nosa. 
W gł ębi kaplicy, w powodzi światła, le Ŝał biały Chrystus otoczony kwiatami. 
Zdawało si ę Wokulskiemu, Ŝe pod wpływem migotliwych płomyków twarz jego o Ŝywia 
Si ę, przybieraj ąc wyraz gro  by albo lito ści i łaski. Kiedy pozytywka wygrywała 
Łucj ę z Lamermooru albo kiedy ze środka ko ścioła doleciał stukot pieni ędzy i 
francuskie wykrzykniki, oblicze Chrystusa ciemniało . Ale kiedy do krucyfiksu 
zbli Ŝył si ę jaki biedak i opowiadał Ukrzy Ŝowanemu swoje strapienia, Chrystus 
otwierał martwe usta i w szmerze fontanny powtarzał  błogosławie ństwa i 
obietnice... 
"Błogosławieni cisi... Błogosławieni smutni..." 
Do tacy podeszła młoda, uró Ŝowana dziewczyna. Poło Ŝyła srebrn ą czterdziestówk ę, 
ale nie śmiała dotkn ąć krzy Ŝa. Kl ęcz ący obok z niech ęci ą patrzyli na jej 
aksamitny kaftanik i jaskrawy kapelusz. Ale gdy Chr ystus szepn ął: "Kto z was 
jest bez grzechu, niech rzuci na ni ą kamieniem", padła na posadzk ę i ucałowała 



jego nogi jak niegdy ś Maria Magdalena.  

 
"Błogosławieni, którzy łakn ą sprawiedliwo ści... Błogosławieni, którzy 
płacz ą..."Z gł ębokim wzruszeniem przypatrywał si ę Wokulski pogr ąŜonemu w 
kościelnym mroku tłumowi, który z tak cierpliw ą wiar ą od osiemnastu wieków 
oczekuje spełnienia si ę boskich obietnic. 
"Kiedy Ŝ to b ędzie!..." - pomy ślał.  

 
"Po śle Syn Człowieczy anioły swoje, a oni zbior ą wszystkie zgorszenia i tych, 
którzy nieprawo ść czyni ą, jako zbiera si ę k ąkol i pali si ę go ogniem". 
Machinalnie spojrzał na środek ko ścioła. Przy bli Ŝszym stoliku hrabina drzemała, 
a panna Izabela ziewała, przy dalszym trzy nie znan e mu damy za śmiewały si ę z 
opowiada ń jakiego ś wykwintnego młodzie ńca.  

 
"Inny świat... inny świat!... - my ślał Wokulski. - Co za fatalno ść popycha mnie 
w tamt ą stron ę?" W tej chwili tu Ŝ obok konfesjonału stan ęła, a potem ukl ękła 
osoba młoda, ubrana bardzo starannie, z mał ą dziewczynk ą.  
 
Wokulski przypatrzył si ę jej i dostrzegł, Ŝe jest niezwykle pi ękna. Uderzył go 
nade wszystko wyraz jej twarzy, jakby do tego grobu  przyszła nie z modlitw ą, ale 
z zapytaniem i skarg ą. 
Prze Ŝegnała si ę, lecz zobaczywszy tac ę, wydobyła woreczek z pieni ędzmi. 
- Id  , Helusiu - rzekła półgłosem do dziecka - połó Ŝ to na tacy i pocałuj Pana 
Jezusa. 
- Gdzie, prosz ę mamy, pocałowa ć? 
- W r ączk ę i w nó Ŝkę... 
- I w buzi ę? 
- W buzi ę nie mo Ŝna. 
- Ech, co tam!... - Pobiegła do tacy i pochyliła si ę nad krzy Ŝem. 
- A widzi mama - zawołała powracaj ąc - pocałowałam i Pan Jezus nic nie 
powiedział. 
- Niech Helusia b ędzie grzeczna - odparła matka. - Lepiej ukl ęknij i zmów 
paciorek. 
- Jaki paciorek? 
- Trzy Ojcze nasz, trzy Zdrowa ś...  

 
- Taki du Ŝy paciorek?... a ja taka malutka... 
- No, to zmów jedno Zdrowa ś... Tylko ukl ęknij... Patrz si ę tam... 
- Ju Ŝ patrz ę. Zdrowa ś, Maria, łaski pełna... Czy to, prosz ę mamy, ptaszki 
śpiewaj ą? 
 
- Ptaszki sztuczne. Mów paciorek. 
- Jakie to sztuczne? 
- Zmów pierwej paciorek. 
- Kiedy nie pami ętam, gdzie sko ńczyłam... 
- Wi ęc mów za mam ą: Zdrowa ś, Maria...  

 
-  mierci naszej. Amen - doko ńczyła dziewczynka. - A z czego robi ą si ę sztuczne 
ptaszki?  

 
- Heluniu, b ąd  cicho, bo nigdy ci ę nie pocałuj ę - szepn ęła strapiona matka. - 
Masz tu ksi ąŜkę i ogl ądaj obrazki, jak Pan Jezus był m ęczony.  

 
Dziewczynka usiadła z ksi ąŜką na stopniach konfesjonału i ucichła. 
"Co to za miła dziecina! - my ślał Wokulski. - Gdyby była moj ą, zdaje si ę, Ŝe 
odzyskałbym równowag ę umysłu, któr ą dzi ś trac ę z dnia na dzie ń. I matka 
prze śliczna kobieta. Jakie włosy, profil, oczy... Prosi Boga, a Ŝeby 
zmartwychwstało ich szcz ęście... Pi ękna i nieszcz ęśliwa; musi by ć wdową.  
 
Ot, gdybym j ą był spotkał rok temu. 
I jest Ŝe tu ład na świecie?... O krok od siebie staje dwoje ludzi 
nieszcz ęśliwych; jedno szuka miło ści i rodziny, drugie mo Ŝe walczy z bied ą i 



brakiem opieki. Ka Ŝde znalazłoby w drugim to, czego potrzebuje, no - i  nie zejd ą 
si ę... Jedno przychodzi błaga ć Boga o miłosierdzie, drugie wyrzuca pieni ądze dla 
stosunków. Kto wie, czy par ęset rubli nie byłoby dla tej kobiety szcz ęściem? Ale 
ona ich nie dostanie; Bóg w tych czasach nie słucha  modlitwy uci śnionych.  

 
A gdyby jednak dowiedzie ć si ę, kto ona jest?... Mo Ŝe bym potrafił jej dopomóc. 
Dlaczego wzniosłe obietnice Chrystusa nie maj ą by ć spełnione; cho ćby przez 
takich jak ja niedowiarków, skoro pobo Ŝni zajmuj ą si ę czym innym?"W tej chwili 
Wokulskiemu zrobiło si ę gor ąco... Do stolika hrabiny zbli Ŝył si ę elegancki 
młodzieniec i co ś poło Ŝył na tacy. Na jego widok panna Izabela zarumieniła  si ę i 
oczy jej nabrały tego dziwnego wyrazu, który zawsze  tak zastanawiał Wokulskiego. 
Na wezwanie hrabiny elegant siadł na tym samym fote lu, który niedawno zajmował 
Wokulski, i zawi ązała si ę Ŝywa rozmowa. Wokulski nie słyszał jej tre ści, tylko 
czuł, Ŝe w mózgu wypala mu si ę obraz tego towarzystwa. Kosztowny dywan, srebrna 
taca zasypana na wierzchu gar ści ą imperiałów, dwa świeczniki, dziesi ęć płomyków, 
hrabina odziana w grub ą Ŝałob ę, młody człowiek zapatrzony w pann ę Izabel ę i ona 
- rozpromieniona.Nawet ten szczegół nie uszedł jego  uwagi, Ŝe od blasku płomyków 
hrabinie świec ą si ę policzki, młodemu człowiekowi koniec nosa, a panni e Izabeli 
oczy.  

 
"Czy oni kochaj ą si ę? - my ślał. - Wi ęc dlaczegó Ŝ by si ę nie pobrali?... - Mo Ŝe 
on nie ma pieni ędzy... Lecz w takim razie co znacz ą jej spojrzenia?... Podobne 
rzucała dzi ś na mnie. Prawda, Ŝe panna na wydaniu musi mie ć kilku albo i 
kilkunastu wielbicieli i wabi ć wszystkich, a Ŝeby... sprzeda ć si ę najwi ęcej 
ofiaruj ącemu!"  

 
Przyszedł delegowany. Hrabina podniosła si ę z fotelu, to samo zrobiła panna 
Izabela i przystojny młodzieniec, i wszyscy troje z  wielkim szelestem poszli ku 
drzwiom zatrzymuj ąc si ę przy innych stolikach. Ka Ŝdy z asystuj ącej tam młodzie Ŝy 
gor ąco witał pann ę Izabel ę, a ona ka Ŝdego obdarzała tymi samymi, zupełnie tymi 
samymi spojrzeniami, które Wokulskiemu zachwiały ro zum. Wreszcie wszystko 
ucichło: hrabina i panna Izabela opu ściły ko ściół.  

 
Wokulski ockn ął si ę i spojrzał bli Ŝej siebie. Pi ęknej pani z dzieckiem ju Ŝ nie 
było. 
"Jaka szkoda!" - szepn ął i uczuł lekkie ści śni ęcie serca.  

 
Natomiast obok krzy Ŝa le Ŝącego na ziemi wci ąŜ kl ęczała młoda dziewczyna w 
aksamitnym kaftaniku i jaskrawym kapeluszu. Gdy zwr óciła oczy na o świetlony 
grób, jej tak Ŝe błysn ęło co ś na wyró Ŝowanych policzkach. Jeszcze raz ucałowała 
nogi Chrystusowi, ci ęŜko podniosła si ę i wyszła.  

 
"Błogosławieni, którzy płacz ą... Niech Ŝe przynajmniej tobie zmarły Chrystus 
dotrzyma obietnicy" - pomy ślał Wokulski i wyszedł za ni ą.  
 
W kruchcie spostrzegł, Ŝe dziewczyna rozdaje jałmu Ŝnę dziadom. I opanowała go 
okrutna bole ść na my śl, Ŝe z dwu kobiet, z których jedna chce si ę sprzeda ć za 
maj ątek, a druga ju Ŝ si ę sprzedaje z n ędzy, ta druga, okryta ha ńbą, wobec 
jakiego ś wy Ŝszego trybunału mo Ŝe byłaby lepsz ą i czystsz ą.  
 
Na ulicy zrównał si ę z ni ą i zapytał: - Dok ąd idziesz?Na jej twarzy zna ć było 
ślady łez. Podniosła na Wokulskiego apatyczne wejrze nie i odparła: 
- Mog ę pój ść z panem.  

 
- Tak mówisz?... Wi ęc chod  .  
 
Nie było jeszcze pi ątej, dzie ń du Ŝy; kilku przechodniów obejrzało si ę za nimi. 
"Trzeba by ć kompletnym błaznem, a Ŝeby robi ć co ś podobnego - pomy ślał Wokulski, 
id ąc w stron ę sklepu. - Mniejsza o skandal, ale co, u diabła, za  projekta snuj ą 
mi si ę po łbie? Apostolstwo?... Szczyt głupoty.  

 
Wreszcie - wszystko mi jedno; jestem tylko wykonawc ą cudzej woli". 



Wszedł w bram ę domu, w którym znajdował si ę sklep, i skr ęcił do pokoju 
Rzeckiego, a za nim dziewczyna. Pan Ignacy był u si ebie i zobaczywszy szczególn ą 
par ę, rozło Ŝył r ęce z podziwu. 
- Czy mo Ŝesz wyj ść na kilka minut? - zapytał go Wokulski.  

 
Pan Ignacy nie odpowiedział nic. Wzi ął klucz od tylnych drzwi sklepu i opu ścił 
pokój.  

 
- Dwu? - szepn ęła dziewczyna, wyjmuj ąc szpilk ę z kapelusza. 
- Za pozwoleniem - przerwał jej Wokulski. - Dopiero  co była ś w ko ścieIe, wszak 
prawda, moja pani?  

 
- Pan mnie widział? 
- Modliła ś si ę i płakała ś. Czy mog ę wiedzie ć, z jakiego powodu? 
Dziewczyna zdziwiła si ę i wzruszaj ąc ramionami odparła: 
- Czy pan jest ksi ądz, Ŝe si ę o to pyta? 
A przypatrzywszy si ę uwa Ŝniej Wokulskiemu, dodała: 
- Ech! tak Ŝe zawracanie głowy... Dowcipny! Zabierała si ę do odej ścia, ale 
zatrzymał j ą Wokulski. 
- Poczekaj. Jest kto ś, który chciałby ci dopomóc, wi ęc nie spiesz si ę i 
odpowiadaj szczerze...  

 
Znowu przypatrzyła mu si ę. Nagle oczy jej za śmiały si ę, a na twarz wyst ąpił 
rumieniec.  

 
- Wiem - zawołała - pan pewnie od tego starego pana !... On kilka razy obiecywał, 
Ŝe mnie we  mie... Czy on bardzo bogaty?... Pewnie, Ŝe bardzo... Je  dzi powozem i 
siada w pierwszych rz ędach w teatrze.  

 
- Posłuchaj mnie - przerwał - i odpowiadaj: czego ś płakała w ko ściele?  

 
- A bo, widzi pan... - zacz ęła dziewczyna i opowiedziała tak cyniczn ą histori ę 
jakiego ś sporu z gospodyni ą, Ŝe słuchaj ąc jej, Wokulski pobladł.  

 
"Oto zwierz ę!" - szepn ął. 
- Poszłam na groby - mówiła dalej dziewczyna - my ślałam, Ŝe si ę troch ę rozerw ę. 
Gdzie tam, com wspomniała o starej, to a Ŝ mi łzy pociekły ze zło ści. Zacz ęłam 
prosi ć Pana Boga, a Ŝeby albo star ą choroba zatłukła, albo Ŝebym ja od niej 
wyszła. I wida ć Bóg wysłuchał, kiedy ten pan chce mnie zabra ć.  
 
Wokulski siedział bez ruchu. Wreszcie zapytał: 
- Ile masz lat? 
- Mówi si ę, Ŝe szesna ście, ale naprawd ę mam dziewi ętna ście.  

 
- Chcesz stamt ąd wyj ść? 
 
- A - cho ćby do piekła. Ju Ŝ mi tak dokuczyli... Ale... 
- Có Ŝ? 
- Pewno nic z tego nie b ędzie... Wyjd ę dzi ś, to po świ ętach sprowadz ą mnie i 
zapłac ą jak wtedy w karnawale, com pó  niej tydzie ń le Ŝała. 
- Nie sprowadz ą. 
- Akurat! Mam przecie dług... 
- Du Ŝy? 
Oho!... z pi ęćdziesi ąt rubli. Nie wiem nawet, sk ąd si ę wzi ął, bo za wszystko 
płac ę podwójnie. Ale jest... U nas tak zawsze. A jeszcze  jak usłysz ą, Ŝe tamten 
pan ma pieni ądze, to powiedz ą, Ŝe ich okradłam, i narachuj ą, ile im si ę podoba. 
Wokulski czuł, Ŝe opuszcza go odwaga. 
- Powiedz mi, czy ty zechcesz pracowa ć? 
- A co b ędę miała do roboty? 
- Nauczysz si ę szy ć. 
- To na nic. Byłam przecie w szwalni. Ale z o śmiu rubli na miesi ąc nikt nie 
wyŜyje. Wreszcie - jestem tyle jeszcze warta, Ŝe mog ę nikogo nie obszywa ć. 



Wokulski podniósł głow ę. 
- Nie chcesz wyj ść stamt ąd!  
 
- Ale chc ę! 
- Wi ęc decyduj si ę natychmiast. Albo we  miesz si ę do roboty, bo darmo nikt na 
świecie chleba nie jada...  

 
- I to nieprawda - przerwała. - Ten stary pan nic p rzecie nie robi, a pieni ądze 
ma. Nieraz te Ŝ mówił, Ŝe mnie ju Ŝ o nic głowa nie zaboli... 
- Nie pójdziesz do Ŝadnego pana, tylko do magdalenek. Albo wracaj na mi ejsce. 
- Magdalenki mnie nie wezm ą. Trzeba zapłaci ć dług i mie ć por ęczenie... 
- Wszystko b ędzie załatwione, je Ŝeli tam pójdziesz.  
- Jak Ŝe ja do nich pójd ę? 
- Dam ci list, który zaraz odniesiesz, i tam zostan iesz. Chcesz czy nie 
chcesz?.. 
- Ha, niech pan da list. Zobacz ę, jak mi tam b ędzie. 
Usiadła i ogl ądała si ę po pokoju. 
Wokulski napisał list, opowiedział, gdzie ma i ść, i w ko ńcu dodał:  

 
- Masz wóz i przewóz. B ędziesz dobra i pracowita, b ędzie ci dobrze; ale je Ŝeli 
nie skorzystasz z okazji, rób, co ci si ę podoba. Mo Ŝesz i ść.  
 
Dziewczyna roze śmiała si ę. 
- To stara b ędzie si ę w ścieka ć... To jej narobi ę... Cha... Cha!... Ale... mo Ŝe 
pan tylko naci ąga? 
 
- Id   - odpowiedział Wokulski wskazuj ąc drzwi.  

 
Jeszcze raz przypatrzyła mu si ę z uwag ą i wyszła wzruszaj ąc ramionami. 
W chwil ę po jej odej ściu ukazał si ę pan Ignacy. 
- Có Ŝ to za znajomo ść? - spytał kwa śno.  
 
- Prawda!... - rzekł zamy ślony Wokulski. - Nie widziałem jeszcze podobnego 
bydl ęcia, chocia Ŝ znam du Ŝo bydl ąt.  

 
- W samej Warszawie jest ich tysi ące - odparł Rzecki. 
- Wiem. T ępienie ich do niczego nie doprowadzi, bo ci ągle si ę odradzaj ą, wi ęc 
wniosek, Ŝe pr ędzej czy pó  niej społeczeristwo musi si ę przebudowa ć od 
fundamentów do szczytu. Albo zgnije.  

 
- Aha!... - szepn ął Rzecki. - Domy ślałem si ę tego.  

 
Wokulski po Ŝegnał go. Do świadczał takich uczu ć, jak chory na gor ączk ę, którego 
oblano zimn ą wod ą. 
"Nim jednak przebuduje si ę społeczno ść - my ślał - widz ę, Ŝe sfera mojej 
filantropii bardzo si ę uszczupli. Maj ątek mój nie wystarczyłby na 
uszlachetnianie instynktów nieludzkich. Wol ę ziewaj ące kwestarki ni Ŝeli modl ące 
si ę i płacz ące potwory". 
Obraz panny Izabeli ukazał mu si ę otoczony ja śniejszym ni Ŝ kiedykolwiek 
blaskiem. Krew biła mu do głowy i upokarzał si ę w duchu na my śl, Ŝe z podobnym 
stworzeniem mógł j ą zestawi ć!  
 
"Wol ęŜ ja wyrzuca ć pieni ądze na powozy i konie ani Ŝeli na tego rodzaju - 
nieszcz ęścia!..."  

 
W Wielk ą Niedziel ę Wokulski naj ętym powozem zajechał przed mieszkanie hrabiny. 
Zastał ju Ŝ długi szereg ekwipa Ŝów bardzo rozmaitego dostoje ństwa. Były tam 
eleganckie doro Ŝki, obsługuj ące złot ą młodzie Ŝ, i doro Ŝki zwyczajne, wzi ęte na 
godziny przez emerytów; stare karety, stare konie, stara uprz ąŜ i słu Ŝba w 
wytartej liberii, i nowe, prosto z Wiednia powoziki , przy których lokaje mieli 
kwiaty w butonierkach, a furmani opierali bat na bi odrze, jak marszałkowsk ą 
buław ę. Nie brakło i fantastycznych kozaków, odzianych w spodnie tak szerokie, 



jakby tam wła śnie ich panowie umie ścili swoj ą ambicj ę. Dostrzegł te Ŝ mimochodem, 
Ŝe w gronie zebranych wo  niców słu Ŝba wielkich panów zachowywała si ę w sposób 
pełen godno ści, bankierscy chcieli rej wodzi ć, za co im wymy ślano, a doro Ŝkarze 
byli najrezolutniejsi. Furmani za ś powozów naj ętych trzymali si ę blisko siebie, 
gardz ący reszt ą i przez ni ą pogardzani.  

 
Gdy Wokulski wszedł do przysionka, siwy szwajcar w czerwonej wst ędze ukłonił mu 
si ę gł ęboko i otworzył drzwi do kontramarkarni, gdzie d Ŝentelmen w czarnym fraku 
zdj ął z niego palto. Jednocze śnie za ś zabiegł mu drog ę Józef, lokaj hrabiny, 
który dobrze znał Wokulskiego; przenosił bowiem z j ego sklepu do ko ścioła 
pozytywk ę i śpiewaj ące ptaszki.  

 
- Ja śnie pani czeka - rzekł Józef.  

 
Wokulski si ęgnął do kamizelki i dał mu pi ęć rubli, czuj ąc, Ŝe poczyna sobie jak 
parweniusz. 
"Ach, jaki Ŝ ja jestem głupi! - my ślał. - Nie, nie jestem głupi. Jestem tylko 
dorobkiewicz, który w tym pa ństwie musi opłaca ć si ę ka Ŝdemu na ka Ŝdym kroku. No, 
nawracanie jawnogrzesznic kosztuje wi ęcej". 
Szedł po marmurowych schodach ozdobionych kwiatami,  a Józef przed nim. Na 
pierwszej kondygnacji miał kapelusz na głowie, na d rugiej zdj ął go, nie wiedz ąc, 
czy robi stosownie, czy niestosownie. 
"W rezultacie mógłbym mi ędzy nich wszystkich wej ść w kapeluszu na głowie" - 
rzekł do siebie.  

 
Dostrzegł, Ŝe Józef mimo swego wieku, wi ęcej ni Ŝ średniego, biegł po schodach 
jak łania i na górze gdzie ś si ę podział, a Wokulski został sam, nie wiedz ąc, 
dok ąd uda ć si ę i komu si ę zameldowa ć. Była to krótka chwila, lecz w Wokulskim 
gniew zakipiał. 
"Jakimi to oni formami obwarowali si ę, co? - pomy ślał. - A... gdybym to mógł 
wszystko zwali ć!..."  

 
I przywidziało mu si ę w ci ągu kilkunastu sekund, Ŝe mi ędzy nim a tym czcigodnym 
światem form wykwintnych musi si ę stoczy ć walka, w której albo ten świat runie, 
albo - on zginie.  

 
"Wi ęc dobrze, zgin ę... Ale zostawi ę po sobie pami ątk ę!..." 
"Zostawisz przebaczenie i lito ść" - szepn ął mu jaki ś głos.  

 
"Czy Ŝem ja a Ŝ tak nikczemny!" 
"Nie, jeste ś a Ŝ tak szlachetny"  

 
Ocknął si ę - przy nim stał pan Tomasz Ł ęcki. 
- Witam ci ę, panie Stanisławie - rzekł z wła ściw ą mu majestatyczno ści ą. - Witam 
ci ę tym gor ęcej, Ŝe przybycie twoje do nas ł ączy si ę z bardzo miłym wypadkiem w 
rodzinie... 
"Czy Ŝby zar ęczyła si ę panna Izabela?..." - pomy ślał Wokulski i pociemniało mu w 
oczach.  

 
- Wyobra   pan sobie, Ŝe z okazji twego tu przybycia... Słyszysz, panie 
Stanisławie?... Z okazji twojej wizyty u nas ja pog odziłem si ę z pani ą Joann ą, z 
moj ą siostr ą... Ale pan zbladłe ś?... Znajdziesz tu wielu znajomych.... Nie 
wyobra Ŝaj sobie, Ŝe arystokracja jest tak straszn ą...  

 
Wokulski otrz ąsnął si ę. 
- Panie Ł ęcki - odparł chłodno - w moim namiocie pod Plewn ą bywali wi ęksi 
panowie. I byli dla mnie tyle łaskawi, Ŝe niełatwo wzrusz ę si ę widokiem nawet 
tak wielkich, jakich... nie znajd ę w Warszawie. 
- A... A!... - szepn ął pan Tomasz i ukłonił mu si ę. Wokulski zdumiał si ę. 
"Oto fagas! -.przemkn ęło mu przez głow ę. - I ja... ja!... miałbym z takimi 
lud  mi robi ć sobie ceremonie?..."  

 



Pan Ł ęcki wzi ął go pod r ękę i w sposób bardzo uroczysty wprowadził do pierwsze go 
salonu, gdzie byli sami m ęŜczy  ni.  

 
- Widzisz pan: hrabia... - zacz ął pan Tomasz. 
- Znam - odparł Wokulski, a w duchu dodał: - "Winie n mi ze trzysta rubli..." 
- Bankier... - obja śniał dalej pan Tomasz. Ale nim powiedział nazwisko,  bankier 
sam zbli Ŝył si ę do nich i przywitawszy Wokulskiego, rzekł:  

 
- Bój si ę pan Boga, z Pary Ŝa ogromnie ekscytuj ą nas o te bulwary... Czy pan im 
odpowiedziałe ś? 
 
- Pierwej chciałem porozumie ć si ę z panem - odparł Wokulski. 
- Wi ęc zejd  my si ę gdzie. Kiedy pan jeste ś w domu?  

 
- Nie mam stałej godziny, wol ę by ć u pana. 
- To wst ąp pan do mnie we środ ę na śniadanie i raz sko ńczmy.  
 
PoŜegnali si ę. Pan Tomasz czulej przycisn ął rami ę Wokulskiego. 
- Jenerał... - zacz ął. 
Jenerał, ujrzawszy Wokulskiego, podał mu r ękę i przywitali si ę jak starzy 
znajomi. 
Pan Tomasz stawał si ę coraz tkliwszym dla Wokulskiego i zaczynał dziwi ć si ę 
widz ąc, Ŝe kupiec galanteryjny zna najwybitniejsze osobisto ści w mie ście, a nie 
zna tylko tych, którzy odznaczali si ę tytułem albo maj ątkiem, nic zreszt ą nie 
robi ąc.  

 
Przy wej ściu do drugiego salonu, gdzie było kilka dam, zast ąpiła im drog ę 
hrabina Karolowa. Koło niej przesun ął si ę słu Ŝący Józef. 
"Rozstawili pikiety - pomy ślał Wokulski - a Ŝeby nie skompromitowa ć 
dorobkiewicza. Grzecznie to z ich strony, ale..."  

 
- Jak Ŝe si ę ciesz ę, panie Wokulski - rzekła hrabina, odbieraj ąc go panu 
Tomaszowi - jak Ŝe si ę ciesz ę, Ŝe spełniłe ś moj ą pro śbę... Jest tu wła śnie osoba, 
która pragnie pozna ć si ę z panem.  

 
W pierwszym salonie ukazanie si ę Wokulskiego zrobiło pewn ą sensacj ę. 
- Jenerale - mówił hrabia - hrabina zaczyna nam spr owadzać kupców 
galanteryjnych. Ten Wokulski... 
- On taki kupiec jak ja i pan - odparł jenerał. 
- Mój ksi ąŜę - mówił inny hrabia - sk ąd wzi ął si ę tu ten jaki ś Wokulski?  

 
- Zaprosiła go gospodyni - odparł ksi ąŜę. 
- Nie mam przes ądu co do kupców - ci ągnął dalej hrabia - ale ten Wokulski, który 
zajmował si ę dostaw ą w czasie wojny i zrobił na niej maj ątek... 
- Tak... tak... - przerwał ksi ąŜę. - Ten rodzaj maj ątków bywa zwykle niepewny, 
ale za Wokulskiego r ęcz ę. Hrabina mówiła ze mn ą, a ja zapytywałem oficerów, 
którzy byli na wojnie, mi ędzy innymi mojego siostrze ńca. Otó Ŝ o Wokulskim było 
jedno zdanie, Ŝe dostawa, której si ę on dotkn ął, była uczciwa. Nawet Ŝołnierze, 
ile razy dostali dobry chleb, mówili, Ŝe musiał by ć pieczony z m ąki od 
Wokulskiego. Wi ęcej hrabiemu powiem - ci ągnął ksi ąŜę - Ŝe Wokulski, który swoj ą 
rzetelno ści ą zwrócił na siebie uwag ę osób najwy Ŝej poło Ŝonych miewał bardzo 
ponętne propozycje. W styczniu tego oto roku dawano mu dwakro ć sto tysi ęcy rubli 
tylko za firm ę do pewnego przedsi ębiorstwa, i nie przyj ął...  

 
Hrabia u śmiechn ął si ę i rzekł:  

 
- Miałby wi ęcej o dwakro ć sto tysi ęcy rubli... - Miałby, ale nie byłby dzi ś 
tutaj - odparł ksi ąŜę i kiwn ąwszy głow ą hrabiemu odszedł.  

 
- Stary wariat - szepn ął hrabia, pogardliwie spogl ądaj ąc za ksi ęciem. 
W trzecim salonie, dok ąd wszedł z hrabin ą Wokulski, znajdował si ę bufet tudzie Ŝ 
mnóstwo wi ększych i mniejszych stolików, przy których dwójkami , trójkami, nawet 



czwórkami siedzieli zaproszeni. Kilku słu Ŝących roznosiło potrawy i wina, a 
dyrygowała nimi panna Izabela, widocznie zast ępuj ąc gospodyni ę. Miała na sobie 
bladoniebiesk ą sukni ę i wielkie perły na szyi. Była tak pi ękna i tak 
majestatyczna w ruchach, Ŝe Wokulski patrz ąc na ni ą skamieniał. 
"Nawet marzy ć o niej nie mog ę!..." - pomy ślał z rozpacz ą.  
 
Jednocze śnie we framudze okna spostrzegł młodego człowieka, który był wczoraj na 
grobach, a dzi ś siedział sam przy małym stoliczku, nie spuszczaj ąc oka z panny 
Izabeli.  

 
"Naturalnie, Ŝe j ą kocha!" - my ślał Wokulski i doznał takiego wra Ŝenia, jakby 
owion ął go chłód grobu.  

 
"Jestem zgubiony" - dodał w duchu. 
Wszystko to trwało kilka sekund. 
- Czy widzisz pan t ę staruszk ę mi ędzy biskupem i jenerałem? - odezwała si ę 
hrabina. - Jest to prezesowa Zasławska, moja najlep sza przyjaciółka, która 
koniecznie chce pana pozna ć. Jest panem bardzo zaj ęta - ci ągnęła hrabina z 
uśmiechem - jest bezdzietna i ma par ę ładnych wnuczek. Zrób Ŝe pan dobry 
wybór!... Tymczasem przypatrz si ę jej, a gdy ci panowie odejd ą, przedstawi ę 
pana. A... ksi ąŜę... 
- Witam pana - odezwał si ę ksi ąŜę do Wokulskiego. - Kuzynka pozwoli?... 
- Bardzo prosz ę - odparła hrabina. - Macie tu panowie wolny stolik ... Ja 
opuszcz ę was na chwil ę... 
Odeszła. 
- Si ąd my, panie Wokulski - mówił ksi ąŜę. - Wybornie zdarzyło si ę, poniewa Ŝ mam 
do pana wa Ŝny interes. Wyobra   pan sobie, Ŝe pa ńskie projekta wywołały wielki 
popłoch mi ędzy naszymi bawełnianymi fabrykantami... Wszak dobr ze powiedziałem - 
bawełnianymi?... 
Oni utrzymuj ą, Ŝe pan chce zabi ć nasz przemysł... Czy istotnie konkurencja, 
któr ą pan stwarza, jest tak gro  na?...  

 
- Mam wprawdzie - odparł Wokulski - u moskiewskich fabrykantów kredyt do 
wysoko ści trzech, nawet czterech milionów rubli, ale jeszc ze nie wiem, czy pójd ą 
ich wyroby.  

 
- Straszna!... straszna cyfra! - szepn ął ksi ąŜę. - Czy nie widzisz pan w niej 
istotnego niebezpiecze ństwa dla naszych fabryk? 
- Ach, nie. Widz ę tylko nieznaczne zmniejszenie ich kolosalnych doch odów, co 
zreszt ą mnie nie obchodzi. Ja mam obowi ązek dba ć tylko o własny zysk i o tanio ść 
dla nabywców; nasz za ś towar b ędzie ta ńszy. - Czy jednak rozwa Ŝyłe ś pan t ę 
kwesti ę jako obywatel?... - rzekł ksi ąŜę, ściskaj ąc go za r ękę  
 
- My ju Ŝ tak niewiele mamy do stracenia... 
- Mnie si ę zdaje, Ŝe jest to do ść po obywatelsku dostarczy ć konsumentom ta ńszego 
towaru i złama ć monopol fabrykantów, którzy zreszt ą tyle maj ą z nami wspólnego, 
Ŝe wyzyskuj ą naszych konsumentów i robotników. 
- Tak pan s ądzisz?... Nie pomy ślałem o tym. Mnie zreszt ą nie obchodz ą 
fabrykanci, ale kraj, nasz kraj, biedny kraj...  

 
- Czym mo Ŝna panom słu Ŝyć? - odezwała si ę nagle, zbli Ŝywszy si ę do nich, panna 
Izabela.  
Ksi ąŜę i Wokulski powstali.  
- Jak Ŝe jeste ś dzi ś pi ękna, kuzynko - rzekł ksi ąŜę ściskaj ąc j ą za r ękę. - 
śałuj ę doprawdy, Ŝe nie jestem moim własnym synem... Chocia Ŝ - mo Ŝe to i lepiej! 
Bo gdyby ś mnie odrzuciła, co jest prawdopodobne, byłbym bard zo nieszcz ęśliwy... 
Ach, przepraszam!... - spostrzegł si ę ksi ąŜę. - Pozwolisz, kuzynko, przedstawi ć 
sobie pana Wokulskiego. Dzielny człowiek, dzielny o bywatel... to ci wystarczy, 
wszak prawda?.. 
- Miałam ju Ŝ przyjemno ść... - szepn ęła panna Izabela, odpowiadaj ąc na ukłon.  

 
Wokulski spojrzał jej w oczy i dostrzegł takie prze ra Ŝenie, taki smutek, Ŝe go 
znowu opanowała desperacja. 



"Po com ja tu wchodził?..." - pomy ślał.  

 
Spojrzał na framug ę okna i znowu zobaczył młodego człowieka, który ci ągle 
siedział sam nad nietkni ętym talerzem, zasłaniaj ąc oczy r ęką. 
"Ach, po com ja tu przyszedł, nieszcz ęśliwy..." - my ślał Wokulski czuj ąc taki 
ból, jakby mu serce wyrywano kleszczami.  

 
- Mo Ŝe pan cho ć wina pozwoli? - pytała panna Izabela, przypatruj ąc mu si ę ze 
zdziwieniem. - Co pani ka Ŝe - odparł machinalnie. 
- Musimy si ę lepiej pozna ć, panie Wokulski - mówił ksi ąŜę. - Musisz pan zbli Ŝyć 
si ę do naszej sfery, w której, wierz mi, s ą rozumy i szlachetne serca, ale - 
brak inicjatywy... 
- Jestem dorobkiewiczem, nie mam tytułu... - odparł  Wokulski chc ąc co śkolwiek 
odpowiedzie ć.  
 
- Przeciwnie, masz pan... jeden tytuł: prac ę, drugi: uczciwo ść, trzeci: 
zdolno ści, czwarty: energi ę... Tych tytułów nam potrzeba do odrodzenia kraju, to 
nam daj, a przyjmiemy ci ę jak... brata...  

 
Zbli Ŝyła si ę hrabina. 
- Pozwoli ksi ąŜę?... - rzekła. - Panie Wokulski... 
Podała mu r ękę i poszli oboje do fotelu prezesowej. 
- Oto jest, prezesowo, pan Stanisław Wokulski - ode zwała si ę hrabina do 
staruszki, ubranej w ciemn ą sukni ę i kosztowne koronki. 
- Si ąd , prosz ę ci ę - rzekła prezesowa wskazuj ąc mu krzesło obok. - Stanisław ci 
na imi ę, tak?... A z których Ŝe to Wokulskich?... 
- Z tych... nie znanych nikomu - odparł - a najmnie j chyba pani. 
- A nie słu Ŝył Ŝe twój ojciec w wojsku? 
- Ojciec nie, tylko stryj. 
- I gdzie Ŝ to on słu Ŝył, nie pami ętasz?... Czy nie było mu na imi ę tak Ŝe 
Stanisław? 
- Tak, Stanisław. Był porucznikiem, a pó  niej kapitanem w siódmym pułku 
liniowym... - W pierwszej brygadzie, drugiej dywizj i - przerwała prezesowa. - 
Widzisz, moje dziecko, Ŝe nie jeste ś mi tak nie znany... śyje Ŝ on jeszcze?... 
- Umarł przed pi ęcioma laty. 
Prezesowej zacz ęły dr Ŝeć r ęce. Otworzyła mały flakonik i pow ąchała go. 
- Umarł, powiadasz?... Wieczny mu odpoczynek!... Um arł... A nie została Ŝ ci jaka 
po nim pami ątka? 
- Złoty krzy Ŝ... 
- Tak, złoty krzy Ŝ... I nic Ŝe wi ęcej? 
- Miniatura stryja z roku 1828, malowana na ko ści słoniowej.  

 
Prezesowa coraz cz ęściej podnosiła flakonik; r ęce dr Ŝały jej coraz silniej.  

 
- Miniatura... - powtórzyła. - A wiesz Ŝe, kto j ą malował?.. I nic Ŝe wi ęcej nie 
zostało? 
- Była jeszcze paczka papierów i jaka ś druga miniatura...  

 
- Co Ŝe si ę z nimi dzieje?... - nalegała coraz niespokojniej p rezesowa. 
- Te przedmioty stryj sam opiecz ętował na kilka dni przed śmierci ą i kazał 
wło Ŝyć je do swojej trumny.  

 
- A... a!... - szepn ęła staruszka i rzewnie si ę rozpłakała. 
W sali zrobił si ę ruch. Przybiegła zatrwo Ŝona panna Izabela, potem hrabina, 
wzi ęły prezesow ą pod r ęce i z wolna wyprowadziły do dalszych pokojów. W je dnej 
chwili na Wokulskiego zwróciły si ę wszystkie oczy. Zacz ęto z cicha szepta ć. 
Widz ąc, Ŝe wszyscy na niego patrz ą i o nim mówi ą, Wokulski zmieszał si ę. A Ŝeby 
jednak pokaza ć obecnym, Ŝe ta osobliwa popularno ść nic go nie obchodzi, wypił 
jeden po drugim dwa kieliszki wina stoj ące na stoliku i wtedy spostrzegł, Ŝe 
jeden kieliszek, z winem w ęgierskim, nale Ŝał do jenerała, a drugi, z czerwonym, 
do biskupa. 
"Ładnie si ę urz ądzam - rzekł do siebie. - Gotowi jeszcze powiedzie ć, Ŝe zrobiłem 
afront staruszce, a Ŝeby wypi ć wino jej s ąsiadom..."Wstał z zamiarem wyj ścia i 



zrobiło mu si ę gor ąco na my śl o defiladzie przez dwa salony, w których czekaj ą 
go rózgi spojrze ń i szeptów. Ale zabiegł mu drog ę ksi ąŜę, mówi ąc:  

 
- Pewnie rozmawiali ście pa ństwo z prezesow ą o bardzo dawnych czasach, kiedy a Ŝ 
do łez doszło. Prawda, Ŝe zgadłem?... Wracaj ąc do tematu, który nam przerwano, 
czy nie s ądzisz pan, Ŝe dobrze byłoby zało Ŝyć w kraju polsk ą fabryk ę tanich 
tkanin?... 
Wokulski potrz ąsnął głow ą. 
- W ątpi ę, a Ŝeby si ę to udało - odparł. - Trudno my śle ć o wielkich fabrykach tym, 
którzy nie mog ą zdoby ć si ę na małe ulepszenia w ju Ŝ istniej ących... 
- Mianowicie?... 
- Mówi ę o młynach - ci ągnął Wokulski. - Za par ę lat b ędziemy sprowadzali nawet 
mąkę, bo nasi młynarze nie chc ą zast ąpi ć kamieni - walcami. 
- Pierwszy raz słysz ę!... Si ąd my tu - mówił ksi ąŜę, ci ągnąc go do obszernej 
framugi - i opowiedz pan, co to znaczy?W salonach t ymczasem rozmawiano. 
- Jaka ś zagadkowa figura ten pan - mówiła po francusku dam a w brylantach do damy 
w strusim piórze. - Pierwszy raz widziałam prezesow ą płacz ącą.  
 
- Naturalnie, historia miłosna - odpowiedziała dama  z piórem. - W ka Ŝdym razie 
zrobił kto ś zło śliwego figla hrabinie i prezesowej, wprowadzaj ąc tego 
jegomo ścia.  

 
- Przypuszczasz pani, Ŝe... 
- Jestem pewna - odparła wzruszaj ąc ramionami. - Niech pani wreszcie spojrzy na 
niego. Maniery bardzo złe, ale có Ŝ to za fizjognomia, jaka duma!... Szlachetnej 
rasy nie ukryje si ę nawet pod łachmanami. 
- Zadziwiaj ące!... - mówiła dama w brylantach. - Bo i ten jego maj ątek, jakoby 
zrobiony w Bułgarii... 
- Naturalnie. To zarazem tłumaczy, dlaczego prezeso wa pomimo bogactw tak mało 
wydaje na siebie. 
- I ksi ąŜę bardzo na niego łaskaw... 
- Przez lito ść, czy nie za mało?... Niech tylko pani spojrzy na n ich obu...  

 
- S ądziłabym, Ŝe nie ma ani śladu podobie ństwa.  

 
- Zapewne, ale... ta duma, pewno ść siebie... Z jak ą oni swobod ą rozmawiaj ą...  

 
Przy innym stoliku naradzali si ę trzej panowie. 
- No, hrabina zrobiła zamach stanu - mówił brunet z  grzywk ą. 
- I udał si ę jej. Ten Wokulski troch ę sztywny, ale ma w sobie co ś - odpowiedział 
pan siwy. 
- W ka Ŝdym razie kupiec... 
- Czym Ŝe kupiec gorszy od bankierów? 
- Kupiec galanteryjny, sprzedaje portmonetki - nale gał brunet. 
- My czasami sprzedajemy herby... - wtr ącił trzeci, szczupły staruszek z siwymi 
faworytami. 
- Jeszcze zechce o Ŝeni ć si ę tutaj... 
- Tym lepiej dla panien. 
- Ja bym mu sam oddał córk ę. Człowiek, słysz ę, porz ądny, bogaty, posagu nie 
strwoni... 
Koło nich szybko przeszła hrabina. 
- Panie Wokulski - rzekła wyci ągaj ąc wachlarz w kierunku framugi. 
Wokulski przybiegł do niej. Podała mu r ękę i we dwoje opu ścili salon. 
Osamotnionego ksi ęcia zaraz otoczyli m ęŜczy  ni; niektórzy prosili go, aŜeby 
zapoznał ich z Wokulskim.  

 
- Warto, warto!... - mówił zadowolony ksi ąŜę. - Takiego nie było jeszcze mi ędzy 
nami. Gdyby śmy dawniej zbli Ŝyli si ę do nich, nasz nieszcz ęśliwy kraj wygl ądałby 
inaczej.  

 



Usłyszała to mijaj ąca ich wła śnie panna Izabela i - pobladła. Przyst ąpił do niej 
młody człowiek z wczorajszej kwesty.  

 
- Zm ęczyła si ę pani? - rzekł. 
- Troch ę - odpowiedziała ze smutnym u śmiechem. - Przychodzi mi do głowy dziwne 
pytanie - dodała po chwili - czy ja te Ŝ potrafiłabym walczy ć?... 
- Czy z sercem? - zapytał. - Nie warto... 
Panna Izabela wzruszyła ramionami. 
- Ach, gdzie Ŝ znowu z sercem. My śl ę o prawdziwej walce z silnym nieprzyjacielem. 
 cisn ęła go za r ękę i opu ściła salon.  

 
Wokulski, prowadzony przez hrabin ę, min ął długi szereg pokojów. W jednym z nich, 
z dala od zaproszonych go ści, rozlegały si ę śpiewy i d  wi ęki fortepianu. Gdy 
weszli tam, uderzył go szczególny widok. Jaki ś młody człowiek grał na 
fortepianie; z dwu bardzo przystojnych dam, stoj ących przy nim, jedna udawała 
skrzypce, druga klarnet; przy tej za ś muzyce ta ńczyło kilka par, mi ędzy którymi 
znajdował si ę tylko jeden m ęŜczyzna.  

 
- Oj! wy zbytnicy! - zgromiła ich hrabina. 
Odpowiedzieli wybuchem śmiechu, nie przerywaj ąc zabawy. Min ęli i ten pokój i 
weszli na schody.  

 
- Ot, widzisz - rzekła hrabina - to jest najwy Ŝsza arystokracja. Zamiast 
siedzie ć w salonie, uciekli tutaj dokazywa ć. 
"Jaki oni maj ą rozum!" - pomy ślał Wokulski. 
I zdawało mu si ę, Ŝe mi ędzy tymi lud  mi Ŝycie upływa pro ściej i weselej ani Ŝeli 
między nad ętym mieszcza ństwem albo arystokratyzuj ącą szlacht ą.  
 
Na górze, w pokoju odci ętym od zgiełku i nieco przy ćmionym, siedziała w fotelu 
prezesowa. 
- Zostawiam was tu, moi pa ństwo - rzekła hrabina. - Nagadajcie si ę, bo ja musz ę 
wraca ć. 
- Dzi ękuj ę ci, Joasiu - odpowiedziała prezesowa. - Si ąd Ŝe, prosz ę ci ę - 
zwróciła si ę do Wokulskiego.  

 
A gdy zostali sami, dodała: 
- Nawet nie wiesz, ile obudziłe ś we mnie wspomnie ń. 
Teraz dopiero Wokulski spostrzegł, Ŝe mi ędzy t ą damą a jego stryjem musiał 
istnie ć jaki ś niezwykły stosunek. Opanowało go niespokojne zdumi enie.  

 
"Dzi ęki Bogu - pomy ślał - Ŝe jestem legalnym dzieckiem moich rodziców".  

 
- Prosz ę ci ę - zacz ęła prezesowa - mówisz, Ŝe stryj twój umarł. Gdzie Ŝe on, 
biedak, pochowany? 
- W Zasławiu, gdzie mieszkał od powrotu z emigracji . 
Prezesowa znowu podniosła chustk ę do oczu. 
- Doprawdy?... Ach, ja niewdzi ęczna!... Był Ŝeś kiedy u niego?... Nie mówił Ŝe ci 
nic... Nie oprowadzał ci ę?... Wszak Ŝe tam, na górze, s ą ruiny zamku, prawda? 
Stoj ąŜ one jeszcze? 
- Tam wła śnie, do zamku, stryj co dzie ń chodził na spacer i całe godziny 
przesiadywali śmy z nim na du Ŝym kamieniu...  

 
- Patrzaj Ŝe?... Znam ten kamie ń; siedzieli śmy wtedy oboje na nim i patrzyli śmy 
to na rzek ę, to na obłoki, których bieg niepowrotny uczył nas,  Ŝe tak ucieka 
szcz ęście. Czuj ę to dopiero dzisiaj. A studnia jest Ŝe w zamku i zawsze gł ęboka?  

 
- Bardzo gł ęboka. Tylko trafi ć do niej trudno, bo wej ście zamaskowały gruzy. 
Dopiero stryj mi j ą pokazał.  
- Wiesz Ŝe ty - mówiła prezesowa - Ŝe w chwili ostatniego z nim po Ŝegnania 
myśleli śmy: czyby si ę do tej studni nie rzuci ć? Nikt by nas tam nie odszukał i 
na wieki zostaliby śmy razem. Zwyczajnie - szalona młodo ść...  

 



Otarła oczy i ci ągnęła dalej: 
- Bardzo... bardzo lubiłam go; a my śl ę, Ŝe i on mnie troch ę... kiedy tak 
pami ętał wszystko. Ale on był ubo Ŝuchny oficer, a ja na nieszcz ęście bogata, i 
do tego jeszcze bliska krewna dwu jenerałów. No i r ozdzielono nas... Mo Ŝe te Ŝ 
byli śmy zanadto cnotliwi... Ale cicho!... cicho!... - do dała, śmiej ąc si ę i 
płacz ąc. - Takie rzeczy wolno mówi ć kobietom dopiero w siódmym krzy Ŝyku.  

 
Łkanie przerwało jej mow ę. Pow ąchała swój flakonik, odpocz ęła i zacz ęła znowu: 
- Bywaj ą wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba najwi ększ ą jest zabi ć miło ść. 
Tyle lat upłyn ęło, prawie pół wieku; wszystko przeszło: maj ątek, tytuły, 
młodo ść, szcz ęście... Sam tylko Ŝal nie przeszedł i pozostał, mówi ę ci, taki 
świe Ŝy, jakby to było wczoraj. Ach, gdyby nie wiara, Ŝe jest inny świat, w 
którym podobno wynagrodz ą tutejsze krzywdy, kto wie, czy nie przekl ęłoby si ę i 
Ŝycia, i jego konwenansów... Ale ty mnie nie rozumie sz, bo wy dzi ś macie 
mocniejsze głowy, lecz zimniejsze ani Ŝeli my serca.  

 
Wokulski siedział ze spuszczonymi oczyma. Co ś dławiło go, szarpało za piersi. 
Wpił sobie paznokcie w r ęce i my ślał, a Ŝeby jak najpr ędzej st ąd wyj ść i ju Ŝ nie 
słucha ć skarg, które odnawiały w nim najbole śniejsze rany.  

 
- A ma Ŝ on, biedaczysko, jaki nagrobek? - spytała po chwil i prezesowa. 
Wokulski zarumienił si ę. Nigdy nie przychodziło mu do głowy, a Ŝeby zmarli 
potrzebowali czego ś wi ęcej nad grud ę ziemi.  

 
- Nie ma - ci ągnęła prezesowa, widz ąc jego zakłopotanie. - Nie tobie dziwi ę si ę, 
moje dziecko, Ŝeś o nagrobku nie pami ętał, ale sobie wyrzucam, Ŝem zapomniała o 
człowieku. 
Zadumała si ę i nagle, poło Ŝywszy na jego ramieniu swoj ą wychudł ą i dr Ŝącą r ękę, 
rzekła zni Ŝonym głosem: 
- Mam do ciebie pro śbę... Powiedz, Ŝe j ą spełnisz...  

 
- Z pewno ści ą - odparł Wokulski.  

 
- Pozwól, a Ŝebym ja mu postawiła nagrobek. Ale Ŝe sama jecha ć tam nie mog ę, wi ęc 
ty mnie wyr ęczysz. We   st ąd kamieniarza, niechaj rozłupie ten kamie ń, wiesz, 
ten, na którym siadywali śmy na górze, pod zamkiem, i niech jedn ą połow ę ustawi ą 
na jego grobie. Cokolwiek b ędzie kosztowa ć, zapłacisz, a zwróc ę ci razem z 
dozgonn ą wdzi ęczno ści ą. Zrobisz Ŝe to?  

 
- Zrobi ę. 
To dobrze, dzi ękuj ę ci... My śl ę, Ŝe mu przyjemniej b ędzie spoczywa ć pod 
kamieniem, który słyszał nasze rozmowy i patrzył na  łzy. Ach, jak ci ęŜko 
wspomina ć... A napis, wiesz Ŝe jaki? - mówiła dalej. - Kiedy śmy si ę rozł ączali, 
zostawił mi par ę strofek z Mickiewicza. Pewnie czytałe ś je kiedy.  

 
Jak cie ń tym dłu Ŝszy, gdy padnie z daleka, Tym szerzej koło Ŝałobne roztoczy, 
Tak pami ęć o mnie: im dalej ucieka, Tym grubszym kirem tw ą dusz ę zamroczy... 
O, prawda to!... I studni ę, która miała nas poł ączy ć, chciałabym upami ętni ć w 
jaki ś sposób...  

 
Wokulski wstrz ąsnął si ę i patrzył gdzie ś szeroko otwartymi oczyma.  

 
- Co tobie? - zapytała prezesowa. 
- Nic - odparł z u śmiechem. -  mier ć zajrzała mi w oczy. - Nie dziw si ę: kr ąŜy 
koło mnie starej, zatem musz ą j ą widzie ć moi s ąsiedzi. Wi ęc zrobisz, o co ci ę 
prosz ę? 
- Tak. 
- B ąd Ŝe u mnie po świ ętach i... cz ęsto przychod  . Mo Ŝe si ę troch ę ponudzisz, 
ale mo Ŝe i ja, niedoł ęŜna, przydam ci si ę na co. A teraz id   ju Ŝ na dół, id  ...  

 
Wokulski pocałował j ą w r ękę, ona go par ę razy w głow ę; potem dotkn ęła dzwonka. 
Wszedł słu Ŝący. 



- Sprowad  Ŝe pana do sali - rzekła.  

 
Wokulski był odurzony. Nie wiedział, któr ędy idzie, nie zdawał sobie sprawy z 
tego, o czym rozmawiali z prezesow ą. Czuł tylko, Ŝe znajduje si ę w jakim ś 
odmęcie du Ŝych komnat, starodawnych portretów, cichych st ąpań, nieokre ślonej 
woni. Otaczały go kosztowne meble, ludzie pełni del ikatno ści, o jakiej nigdy nie 
marzył, a nad tym wszystkim, jak poemat, unosiły si ę wspomnienia starej 
arystokratki, przesi ąkni ęte westchnieniami i łzami. 
"CóŜ to za świat?... Co to za świat?..."  

 
A jednak jeszcze mu czego ś brakło. Chciał cho ć raz spojrze ć na pann ę Izabel ę.  
 
"No, w sali j ą zobacz ę..." 
Lokaj otworzył drzwi do sali. Znowu wszystkie głowy  zwróciły si ę w jego stron ę i 
ucichły rozmowy jak szum odlatuj ącego ptactwa. Nastała chwila ciszy, w której 
wszyscy patrzyli na Wokulskiego, a on nie widział n ikogo, tylko rozgor ączkowanym 
spojrzeniem szukał bladoniebieskiej sukni. 
"Tu jej nie ma" - pomy ślał.  

 
- No, tylko patrzcie, jak on sobie nic z was nie ro bi!... - szepn ął, śmiej ąc 
si ę, staruszek z siwymi faworytami.  

 
"Musi by ć w drugiej sali" - mówił do siebie Wokulski. 
Spostrzegł hrabin ę i zbli Ŝył si ę do niej. 
- Có Ŝ, sko ńczyli ście pa ństwo konferencj ę? - spytała hrabina. - Prawda, jaka to 
miła osoba, prezesowa?... Ma pan w niej wielk ą przyjaciółk ę, nie wi ększ ą jednak 
ani Ŝeli we mnie. Zaraz przedstawi ę pana... Pan Wokulski!... - dodała zwracaj ąc 
si ę do damy w brylantach. 
- A ja zaraz przyst ępuj ę do interesu - rzekła dama patrz ąc na niego z góry. - 
Nasze sierotki potrzebuj ą kilku sztuk płótna... 
Hrabina lekko zarumieniła si ę. 
- Tylko kilku?... - powtórzył Wokulski i spojrzał n a brylanty wyniosłej damy, 
reprezentuj ące warto ść kilkuset sztuk najcie ńszego płótna. - Po świ ętach - dodał 
- b ędę miał honor na r ęce pani hrabiny przysła ć płótno...  

 
Ukłonił si ę, jakby chciał odchodzi ć. 
- Chcesz nas pan po Ŝegnać? - spytała troch ę zmieszana hrabina. 
- Ale Ŝ to impertynent! - rzekła dama w brylantach do swej  towarzyszki w strusim 
piórze. 
- śegnam pani ą hrabin ę i dzi ękuj ę za zaszczyt, jaki mi pani raczyła 
wyrz ądzi ć!... - mówił Wokulski, całuj ąc gospodyni ę w r ękę. 
- Tylko do widzenia, panie Wokulski, wszak prawda?. .. Du Ŝo b ędziemy mieli 
interesów ze sob ą. 
I w drugim salonie nie było panny Izabeli. Wokulski  uczuł niepokój. 
"Przecie Ŝ musz ę na ni ą spojrze ć... Kto wie, jak pr ędko spotkamy si ę w podobnych 
warunkach" 
- A, jeste ś pan - zawołał ksi ąŜę. - Ju Ŝ wiem, jaki uło Ŝyli ście spisek z panem 
Łęckim. Spółka do handlu ze Wschodem - wyborna my śl! Musicie i mnie do niej 
przyj ąć... Musimy pozna ć si ę bli Ŝej... - A widz ąc, Ŝe Wokulski milczy, dodał: - 
Prawda, jakim ja nudny, panie Wokulski? Ale to nic nie pomo Ŝe; musicie zbli Ŝyć 
si ę do nas, pan i panu podobni i - razem id  my. Wasze firmy s ą tak Ŝe herbami, 
nasze herby s ą tak Ŝe firmami, które gwarantuj ą rzetelno ść w prowadzeniu 
interesów...  

 
 ciskali si ę za r ęce i Wokulski co ś odpowiedział, ale co?... - nie było mu 
wiadome. Niepokój jego wzrastał; na pró Ŝno szukał panny Izabeli. 
"Chyba jest dalej" - szepn ął, z trwog ą id ąc do ostatniego salonu. 
Tu pochwycił go pan Ł ęcki z oznakami niebywałej tkliwo ści.  

 
- Ju Ŝ pan wychodzisz? Wi ęc do widzenia, drogi panie. Po świ ętach u mnie pierwsza 
sesja i w imi ę bo Ŝe zaczynajmy. 



"Nie ma jej!" - my ślał Wokulski, Ŝegnaj ąc si ę z panem Tomaszem.  

 
- Ale wiesz pan - szepn ął Ł ęcki - zrobiłe ś szalony efekt. Hrabina nie posiada 
si ę z rado ści, ksi ąŜę mówi tylko o tobie... A jeszcze ten wypadek z prez esową... 
No... cudownie! Nie mo Ŝna było marzy ć o zdobyciu lepszej pozycji... 
Wokulski stał ju Ŝ w progu. Jeszcze raz szklanymi oczyma powiódł po s ali i - 
wyszedł z desperacj ą w sercu. "Mo Ŝe wypadałoby wróci ć i po Ŝegnać j ą?... Przecie Ŝ 
zast ępowała miejsce gospodyni..." - my ślał, powoli schodz ąc ze schodów.  

 
Nagle drgn ął, słysz ąc szelest sukni w wielkiej galerii. 
"Ona..." 
Podniósł głow ę i zobaczył dam ę w brylantach. 
Kto ś podał mu palto. Wokulski wyszedł na ulic ę, zatoczywszy si ę jak pijany.  

 
"CóŜ mi po świetnej pozycji, je Ŝeli jej tam nie ma?" 
- Konie pana Wokulskiego! - zawołał z sieni szwajca r, pobo Ŝnie ściskaj ąc 
trzyrublówk ę. Łzami zaszłe oczy i nieco zachrypni ęty głos świadczyły, Ŝe 
obywatel ten nawet na trudnym posterunku czci jedna k pierwszy dzie ń 
Wielkiejnocy. 
- Konie pana Wokulskiego!... Konie Wokulskiego!... Wokulski, zaje ŜdŜaj!... - 
powtórzyli stoj ący furmani. 
 rodkiem Alei z wolna toczyły si ę dwa szeregi doro Ŝek i powozów w stron ę 
Belwederu i od Belwederu. Kto ś z jad ących spostrzegł na chodniku Wokulskiego i 
ukłonił mu si ę. 
"Kolega!" - szepn ął Wokulski i zarumienił si ę. 
Gdy sprowadzono mu powóz, zrazu chciał wsi ąść, lecz rozmy ślił si ę.  
 
- Wracaj, bracie, do domu - rzekł do furmana, daj ąc mu na piwo. 
Powóz odjechał ku miastu. Wokulski zmieszał si ę z przechodniami i poszedł w 
stron ę Ujazdowskiego placu. Szedł z wolna i przypatrywał si ę jad ącym. Wielu 
spomi ędzy nich znał osobi ście. Oto rymarz, który dostarcza mu wyrobów 
skórzanych, jedzie na spacer z Ŝoną, grub ą jak beczka cukru, i wcale ładn ą 
córk ą, z któr ą chciano go swata ć. Oto syn rze  nika, który do sklepu, niegdy ś 
Hopfera, dostarczał w ędlin. Oto bogaty cie śla z liczn ą rodzin ą. Wdowa po 
dystylatorze, równie Ŝ maj ąca du Ŝy maj ątek i równie Ŝ gotowa odda ć r ękę 
Wokulskiemu. Tu garbarz, tam dwaj subiekci bławatni , dalej krawiec m ęski, 
mularz, jubiler, piekarz, a oto - jego współzawodni k, kupiec galanteryjny, w 
zwykłej doro Ŝce. 
Większa ich cz ęść nie widziała Wokulskiego, niektórzy jednak spostrz egli go i 
kłaniali mu si ę; lecz byli i tacy, którzy spostrzegłszy go, nie kł aniali si ę, a 
nawet u śmiechali si ę zło śliwie. Z całego mnóstwa tych kupców, przemysłowców i 
rzemie ślników, równych mu stanowiskiem, niekiedy bogatszyc h od niego i dawniej 
znanych w Warszawie, on tylko jeden był dzi ś na świ ęconym u hrabiny. śaden z 
tamtych, on tylko jeden!... 
"Mam nieprawdopodobne szcz ęście - my ślał. - W pół roku zrobiłem maj ątek 
krociowy, za par ę lat mog ę mie ć milion... Nawet pr ędzej... Dzi ś ju Ŝ mam wst ęp na 
salony, a za rok?... Niektórym z tych, co przed chw il ą ocierali si ę o mnie, 
przed siedemnastu laty mogłem usługiwa ć w sklepie, a nie usługiwałem chyba 
dlatego, Ŝe Ŝaden nie wst ąpiłby tam. Z komórki przy sklepie do buduaru hrabin y, 
co za skok!... Czy aby ja nie za pr ędko awansuj ę?" - dodał z tajemn ą trwog ą w 
sercu. 
Był ju Ŝ na rozległym placu Ujazdowskim, w którego południo wej cz ęści znajdowały 
si ę zabawy ludowe. Pomieszane d  wi ęki katarynek, odgłosy tr ąb i zgiełk 
kilkunastutysi ęcznego tłumu ogarniał go jak fala nadpływaj ącej powodzi. Widział 
jak na dłoni długi szereg hu śtawek, kolysz ących si ę w prawo i w lewo niby 
ogromne wahadła o pot ęŜnym rozmachu. Potem drugi szereg - szybko kr ęcących si ę 
namiotów, z dachami w ró Ŝnokolorowe pasy. Potem trzeci szereg - bud zielonyc h, 
czerwonych i Ŝółtych, gdzie przy wej ściu ja śniały potworne malowidła, a na dachu 
ukazywali si ę jaskrawo odziani pajace albo olbrzymie lalki. A we  środku placu - 
dwa wysokie słupy, na które teraz wła śnie wspinali si ę amatorowie frakowych 
garniturów i kilkurublowych zegarków.  

 
Wśród tych wszystkich czasowych a brudnych budynków r oił si ę rozbawiony tłum. 



Wokulskiemu przypomniały si ę lata dziecinne. Jak Ŝe mu wtedy, wygłodzonemu, 
smakowała bułka i serdelek! Jak wyobra Ŝał sobie siadłszy na konia w karuzeli, Ŝe 
jest wielkim wojownikiem! Jak szalonego doznawał up ojenia, wylatuj ąc do góry na 
huśtawce! Co to była za rozkosz pomy śle ć, Ŝe dzi ś nic nie robi i jutro nic nie 
będzie robił - za cały rok. A z czym da si ę porówna ć ta pewno ść, Ŝe dzi ś poło Ŝy 
si ę spa ć o dziesi ątej i jutro, gdyby chciał, wstanie tak Ŝe o dziesi ątej, 
przele Ŝawszy dwana ście godzin z rz ędu!  
 
"I to ja byłem, ja?... - mówił do siebie zdumiony. - Mnie tak cieszyły rzeczy, 
które w tej chwili tylko wstr ęt budz ą?... Tyle tysi ęcy otacza mnie rozradowanych 
biedaków, a ja, bogacz przy nich, có Ŝ mam?... Niepokój i nudy, nudy i 
niepokój... Wła śnie kiedy mógłbym posiada ć to, co kiedy ś było moim marzeniem, 
nie mam nic, bo dawne pragnienia wygasły. A tak wie rzyłem w swoje wyj ątkowe 
szcz ęście!..."  

 
W tej chwili pot ęŜny krzyk wydarł si ę z tłumu. Wokulski ockn ął si ę i na szczycie 
słupa zobaczył jak ąś ludzk ą figur ę.  
 
"Aha, triumfator!" - rzekł do siebie Wokulski, ledw ie trzymaj ąc si ę na nogach 
pod naciskiem tłumu, który biegł, klaskał, wiwatowa ł, wskazywał palcami 
bohatera, pytał o jego nazwisko. Zdawało si ę, Ŝe zdobywc ę frakowego garnituru na 
r ękach zanios ą do miasta, wtem - zapał ostygł. Ludzie biegli woln iej, nawet 
zatrzymywali si ę, okrzyki cichły, wreszcie zupełnie umilkły. Chwilo wy triumfator 
zsun ął si ę ze szczytu i w par ę minut zapomniano o nim. 
"Przestroga dla mnie?..." - szepn ął Wokulski, ocieraj ąc pot z czoła. 
Plac i rozbawione tłumy obmierzły mu do reszty. Zaw rócił do miasta. 
 rodkiem Alei wci ąŜ toczyły si ę doro Ŝki i powozy. W jednym Wokulski zobaczył 
bladoniebiesk ą sukni ę.  
 
"Panna Izabela?..." 
Serce pocz ęło mu bi ć gwałtownie. 
"Nie, nie ona". 
O par ęset kroków dalej spostrzegł jak ąś pi ękną twarz kobiec ą i dystyngowane 
ruchy.  

 
"Ona?... Nie. Sk ądŜeby wreszcie ona?" 
I tak szedł przez całe Aleje, plac Aleksandra, prze z Nowy  wiat, ci ągle 
upatruj ąc kogo ś i ci ągle doznaj ąc zawodu. 
"Wi ęc to jest moje szcz ęście?... Kto wie, czy śmier ć jest takim złem, jak 
wyobra Ŝaj ą sobie ludzie".  

 
I pierwszy raz uczuł t ęsknot ę do twardego, nieprzespanego snu, którego nie 
niepokoiłyby Ŝadne pragnienia, nawet Ŝadne nadzieje. 
W tym samym czasie panna Izabela, wróciwszy od ciot ki do domu, prawie z 
przedpokoju zawołała do panny Florentyny: 
- Wiesz?... był na przyj ęciu... - Kto? 
- No ten, Wokulski... 
- Dlaczego Ŝ by ć nie miał, skoro go zaproszono - odparła panna Flor entyna. 
- Ale Ŝ to zuchwalstwo... Ale Ŝ to niesłychane... i jeszcze, wyobra   sobie, ciotka 
jest nim oczarowana, ksi ąŜę nieledwie mu si ę narzuca, a wszyscy chórem uwa Ŝaj ą 
go za jak ąś znakomito ść... I ty nic na to?...  

 
Panna Florentyna u śmiechn ęła si ę smutnie.  

 
- Znam to. Bohater sezonu. W zimie był takim pan Ka zimierz, a przed kilkunastu 
laty nawet... ja - dodała cicho. 
- Ale Ŝ uwa Ŝaj, kim on jest?... Kupiec... kupiec... 
- Moja Belu - odpowiedziała panna Florentyna - pami ętam sezony, kiedy nasz świat 
zachwycał si ę nawet cyrkowcami. Przejdzie i to. 
- Boj ę si ę tego człowieka - szepn ęła panna Izabela. 
 
 
ROZDZIAŁ DZIESI ĄTY  



PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA 
 
"...Mamy tedy nowy sklep: pi ęć okien frontu, dwa magazyny, siedmiu subiektów i 
szwajcara we drzwiach. Mamy jeszcze powóz błyszcz ący jak świe Ŝo wyglancowane 
buty, par ę kasztanowatych koni, furmana i lokaja - w liberii.  I to wszystko 
spadło na nas w pocz ątkach maja, kiedy Anglia, Austria, a nawet skołatan a Turcja 
uzbrajały si ę na łeb, na szyj ę!  
 
- Kochany Stasiu - mówiłem do Wokulskiego - wszyscy  kupcy śmiej ą si ę, Ŝe tak 
duŜo wydajemy w niepewnych czasach.  

 
- Kochany Ignasiu - odpowiedział mi Wokulski - a my  śmia ć si ę b ędziemy ze 
wszystkich kupców, kiedy nadejd ą czasy pewniejsze. Dzi ś wła śnie jest pora do 
robienia interesów.  

 
- Ale Ŝ europejska wojna - mówi ę - wisi na włosku. W takim razie na pewno czeka 
nas bankructwo. 
- śartuj z wojny - odpowiada Sta ś. - Cały ten hałas uspokoi si ę za par ę 
miesi ęcy, a my tymczasem zdystansujemy wszystkich współza wodników.  

 
No - i wojny nie ma. W naszym sklepie ruch jak na o dpuście, do naszych składów 
zwoŜą i wywo Ŝą towary jak do młyna, a pieni ądze płyn ą do kas nie gorzej od plew. 
Kto by Stasia nie znał, powiedziałby, Ŝe to genialny kupiec; ale Ŝe ja go znam, 
wi ęc coraz cz ęściej pytam si ę: na co to wszystko?... Warum hast du denn das 
getan?... 
Prawda, Ŝe i mnie si ę w podobny sposób pytano. Czy Ŝbym ju Ŝ był tak stary jak 
nieboszczka Grossmutter i nie rozumiał ani ducha cz asu, ani intencji ludzi 
młodszych ode mnie?... Ehe! tak  le nie jest...  

 
Pamiętam, Ŝe kiedy Ludwik Napoleon (pó  niejszy cesarz Napoleon III) uciekł z 
wi ęzienia w roku 1846, zakotłowało si ę w całej Europie. Nikt nie wiedział, co 
będzie. Ale wszyscy ludzie rozs ądni przygotowywali si ę do czego ś, a wuj Raczek 
(pan Raczek o Ŝenił si ę z moj ą ciotk ą) ci ągle powtarzał: 
- Mówiłem, Ŝe Bonapart wypłynie i piwa im nawarzy! Cała bieda w  tym, Ŝe ja co ś 
nie zdu Ŝam na nogi.  

 
Rok 1846 i 1847 upłyn ęły w wielkim rozgardiaszu. Ukazywały si ę coraz to jakie ś 
pisemka, a znikali ludzie. Nieraz i ja my ślałem: czy ju Ŝ nie pora wytkn ąć głow ę 
na szerszy świat? A kiedy mnie ogarn ęły w ątpliwo ści i niepokoje, po zamkni ęciu 
sklepu szedłem do wuja Raczka i opowiadałem, co mni e trapi, prosz ąc, a Ŝeby 
poradził mi jak ojciec.  

 
- Wiesz co - odpowiadał wuj, uderzaj ąc si ę pi ęści ą w chore kolano - poradz ę ci 
jak ojciec. Chcesz, mówi ę ci... to id  , a nie chcesz, mówi ę ci... to zosta ń...  

 
Dopiero w lutym roku 1848, kiedy Ludwik Napoleon ju Ŝ był w Pary Ŝu, ukazał mi si ę 
jednej nocy nieboszczyk ojciec, tak jak widziałem g o w trumnie. Surdut zapi ęty 
pod szyj ę, kolczyk w uchu, w ąs wyszwarcowany (zrobił mu to pan Doma ński, a Ŝeby 
ojciec byle jako nie wyst ąpił na boskim s ądzie). Stan ął we drzwiach mojej 
izdebki we front i rzekł tylko te słowa: 
- Pami ętaj, wisusie, czegom ci ę uczył!... 
"Sen mara - Bóg wiara" - my ślałem przez kilka dni. Ale ju Ŝ sklep mi obrzydł. 
Nawet do śp. Małgosi Pfeifer straciłem skłonno ść i ciasno zrobiło mi si ę na 
Podwalu tak, Ŝem nie mógł wytrzyma ć. Poszedłem znowu do wuja Raczka po rad ę.  
 
Pamiętam, le Ŝał akurat w łó Ŝku nakryty pierzyn ą mojej ciotki i pił gor ące ziółka 
na poty. Gdy mu za ś opowiedziałem cały interes, rzekł:  

 
- Wiesz co, poradz ę ci jak ojciec. Chcesz - id  , nie chcesz - zosta ń. Ale ja, 
gdyby nie podłe moje nogi, dawno bym ju Ŝ był za granic ą. Bo i twoja ciotka, 
mówię ci - tu zni Ŝył głos - tak okrutnie miele j ęzorem, Ŝe wolałbym, mówi ę ci, 



słucha ć baterii austriackich armat ani Ŝeli jej trajkotu. Co mi pomo Ŝe 
smarowaniem, to mi zepsuje gadaniem... A masz Ŝe pieni ądze? - spytał po chwili. 
- Znajd ę z kilkaset złotych. 
Wuj Raczek kazał zamkn ąć drzwi mieszkania (ciotki w domu nie było) i si ęgnąwszy 
pod poduszk ę, wydobył stamt ąd klucz. 
- Na ści - rzekł - otwórz ten kufer skór ą obity. B ędzie tam na prawo skrzyneczka, 
a w niej kieska. Podaj mi j ą... Wydobyłem kiesk ę grub ą i ci ęŜką. Wuj Raczek 
wzi ął j ą do r ęki i wzdychaj ąc, odliczył pi ętna ście półimperiałów.  

 
- We   te pieni ądze - mówił - na drog ę i je Ŝeli masz jecha ć, to jed  ... Dałbym ci 
wi ęcej, ale mo Ŝe i na mnie przyj ść pora... Zreszt ą trzeba zostawi ć co ś babie, 
Ŝeby sobie w razie wypadku znalazła drugiego m ęŜa... 
PoŜegnali śmy si ę płacz ąc. Wuj a Ŝ d  wign ął si ę na łó Ŝku i odwróciwszy mnie twarz ą 
do świecy, szepn ął:  

 
- Niech ci si ę jeszcze przypatrz ę... Bo to, mówi ę ci, z tego balu nie ka Ŝdy 
wraca... Wreszcie i ja sam ju Ŝem człek niedzisiejszy, a humory, mówi ę ci, 
zabijaj ą prawie tak jak kule... 
Wróciwszy do sklepu, mimo spó  nionej pory, rozmówiłem si ę z Janem Minclem 
dzi ękuj ąc mu za obowi ązek i opiek ę. Poniewa Ŝ od roku ju Ŝ gadali śmy o tych 
rzeczach, a on zawsze zach ęcał mnie, a Ŝebym szedł bi ć Niemców, wi ęc zdawało mi 
si ę, Ŝe mój zamiar zrobi mu wielk ą przyjemno ść. Tymczasem Mincel jako ś 
posmutniał. Na drugi dzie ń wypłacił mi pieni ądze, które miałem u niego, dał 
nawet gratyfikacj ę, obiecał opiekowa ć si ę po ściel ą i kufrem, na wypadek gdybym 
kiedy wrócił. Ale zwykła wojowniczo ść opu ściła go i ani razu nie powtórzył swego 
ulubionego wykrzyknika:  

 
- Ehej!... dałbym ja Szwabom, Ŝebym tak nie miał sklepu... 
Gdy za ś około dziesi ątej wieczór, ubrany w półko Ŝuszek i grube buty, u ściskawszy 
go wzi ąłem za klamk ę, a Ŝeby opu ści ć izb ę, w której tyle lat przemieszkali śmy 
razem, co ś dziwnego stało si ę z Janem. Nagle zerwał si ę z krzesła i 
rozkrzy Ŝowawszy r ęce, krzykn ął:  

 
-  winia!... gdzie ty idziesz?...  

 
A potem rzucił si ę na moje łó Ŝko, szlochaj ąc jak dzieciak. 
Uciekłem. W sieni słabo o świetlonej olejnym kagankiem kto ś zast ąpił mi drog ę. 
AŜem drgn ął. Był to August Katz, odziany jak wypadało na marc ową podró Ŝ.  
 
- Co ty tu robisz Augu ście? - spytałem.  

 
- Czekam na ciebie. 
Myślałem, Ŝe chce mnie odprowadzi ć; wi ęc poszli śmy na plac Grzybowski w 
milczeniu, bo Katz nigdy nic nie mówił. Fura Ŝydowska, któr ą miałem jecha ć, była 
ju Ŝ gotowa. Ucałowałem Katza, on mnie tak Ŝe. Wsiadłem... on za mn ą...  

 
- Jedziemy razem - rzekł. 
A potem, kiedy byli śmy ju Ŝ za Miłosn ą, dodał: 
- Twardo i trz ęsie, spa ć nie mo Ŝna. 
Wspólna podró Ŝ trwała niespodziewanie długo, bo a Ŝ do pa  dziernika 1849 roku, 
pami ętasz, Katz, niezapomniany przyjacielu? Pami ętasz te długie marsze na 
spiekocie, kiedy nieraz pili śmy wodę z kału Ŝy; albo ten pochód przez bagno, w 
którym zamoczyli śmy ładunki; albo te noclegi w lasach i na polach, k iedy jeden 
drugiemu spychał głow ę z tornistra i ukradkiem ści ągał płaszcz słu Ŝący za 
wspóln ą kołdr ę?... A pami ętasz tarte kartofle ze słonin ą, które ugotowali śmy we 
czterech w sekrecie przed całym oddziałem? Tylem ra zy jadał od tej pory 
kartofle, ale Ŝadne nie smakowały mi tak jak wówczas. Jeszcze dzi ś czuj ę ich 
zapach, ciepło pary buchaj ącej z garnka i widz ę ciebie, Katz, jak dla 
nietracenia czasu mówiłe ś pacierz, jadłe ś kartofle i zapalałe ś fajk ę u ogniska.  

 
Ej! Katz, je Ŝeli w niebie nie ma w ęgierskiej piechoty i tartych kartofli, 
niepotrzebnie ś si ę tam pospieszył. A pami ętasz jeneraln ą bitw ę, do której zawsze 



wzdychali śmy odpoczywaj ąc po partyzanckiej strzelaninie? Ja bo nawet w grob ie 
jej nie zapomn ę, a je Ŝeli kiedy ś zapyta mnie Pan Bóg, po com Ŝył na świecie?... 
po to - odpowiem - a Ŝeby trafi ć na jeden taki dzie ń. Ty tylko rozumiesz mnie, 
Katz, bo śmy to obaj widzieli. A niby na razie wydawało si ę - nic.  

 
Na półtorej doby przedtem skupiła si ę nasza brygada pod jak ąś wsi ą w ęgiersk ą, 
której nazwy nie pami ętam. Fetowali nas a Ŝ miło. W winie, co prawda nie 
osobliwszym, mo Ŝna si ę było my ć, a wieprzowina i papryka ju Ŝ nam tak zbrzydły, 
Ŝe człowiek nie wzi ąłby do ust tego paskudztwa, gdyby, rozumie si ę, miał co 
innego. A jaka muzyka, a jakie dziewuchy!... Cygani e doskonale graj ą, a ka Ŝda 
Węgierka istny proch. Kr ęciło si ę ich, bestyjek, wszystkiego ze dwadzie ścia, a 
jednak zrobiło si ę tak gor ąco Ŝe nasi zakłuli i zar ąbali trzech chłopów, a 
chłopi zabili nam dr ągami huzara. 
I Bóg wie czym sko ńczyłaby si ę tak pi ęknie rozpocz ęta zabawa, gdyby w chwili 
najwi ększego tumultu nie zajechał do sztabu szlachcic czw órk ą koni okrytych 
pian ą. W kilka minut pó  niej rozeszła si ę po wojsku wie ść, Ŝe w pobli Ŝu znajduj ą 
si ę wielkie masy Austriaków. Zatr ąbiono do porz ądku, tumult ucichł, W ęgierki 
znikły, a w szeregach zacz ęto szepta ć o jeneralnej bitwie.  

 
- Nareszcie!... - powiedziałe ś do mnie.  

 
Tej samej nocy posun ęli śmy si ę o mil ę naprzód, w ci ągu nast ępnego dnia znowu o 
mil ę. Co kilka godzin, a pó  niej nawet co godzin ę przylatywały sztafety. Było to 
dowodem, Ŝe w pobli Ŝu znajduje si ę nasz sztab korpu śny i Ŝe zanosi si ę na co ś 
grubego.  

 
Tej nocy spali śmy na gołym polu, nie stawiaj ąc nawet w kozły broni. Za ś skoro 
świt ruszyli śmy naprzód: szwadron kawalerii z dwoma lekkimi arma tami, potem nasz 
batalion, a potem cała brygada z artyleri ą i furgonami, maj ąc silne patrole po 
bokach. Sztafety przylatywały ju Ŝ co pół godziny.  

 
Gdy weszło sło ńce, zobaczyli śmy przy go ści ńcu pierwsze ślady nieprzyjaciela: 
resztki słomy, wytlone ogniska, budynki rozebrane n a opał. Nast ępnie coraz 
cz ęściej zacz ęli śmy spotyka ć uciekaj ących: szlacht ę z rodzinami, duchownych 
rozmaitych wyzna ń, w ko ńcu - chłopów i Cyganów. Na wszystkich twarzach malo wała 
si ę trwoga; prawie ka Ŝdy co ś wykrzykiwał po w ęgiersku, wskazuj ąc r ękoma za 
siebie.  

 
Była blisko siódma, kiedy w stronie południowo-zach odniej hukn ął strzał armatni. 
Po szeregach przeleciał szmer: 
- Oho! zaczyna si ę... 
- Nie, to sygnał... 
Padły znowu dwa strzały i znowu dwa. Jad ący przed nami szwadron zatrzymał si ę; 
dwie armaty i dwa jaszczyki galopem pop ędziły naprzód, kilku jezdnych 
pocwałowało na najbli Ŝsze wzgórza. Stan ęli śmy i przez chwil ę zaległa taka cisza, 
Ŝe słycha ć było t ętent siwej klaczy dop ędzaj ącego nas adiutanta. Przeleciała 
mimo, do huzarów, dysz ąc i prawie dotykaj ąc brzuchem ziemi. 
Tym razem odezwało si ę bli Ŝej i dalej kilkana ście armat; ka Ŝdy strzał mo Ŝna było 
odró Ŝni ć.  
 
- Macaj ą dystans! - odezwał si ę stary nasz major. 
- Jest z pi ętna ście armat - mrukn ął Katz, który w podobnych chwilach stawał si ę 
rozmowniejszy. - A Ŝe my ci ągniemy dwana ście, to Ŝ b ędzie bal!... Major odwrócił 
si ę do nas na koniu i u śmiechn ął si ę pod szpakowatym w ąsem. Zrozumiałem, co to 
znaczy, usłyszawszy cał ą gamę strzałów, jakby kto zagrał na organach. 
- Jest wi ęcej ni Ŝ dwadzie ścia - rzekłem do Katza.  

 
- Osły!... - za śmiał si ę kapitan i podci ął swego konia.  

 
Stali śmy na wzniesionym miejscu, sk ąd wida ć było id ącą za nami brygad ę. 
Zaznaczał j ą rudy obłok kurzu, ci ągnący si ę wzdłu Ŝ go ści ńca ze dwie albo i trzy 



wiorsty.  

 
- Straszna masa wojsk! - szepn ąłem. - Gdzie si ę to pomie ści!...  

 
Odezwały si ę tr ąbki i nasz batalion rozłamał si ę na cztery kompanie, uszykowane 
kolumnami obok siebie. Pierwsze plutony wysun ęły si ę naprzód, my zostali śmy w 
tyle. Odwróciłem głow ę i zobaczyłem, Ŝe od głównego korpusu oddzieliły si ę 
jeszcze dwa bataliony; zeszły z go ści ńca i biegły p ędem przez pola, jeden na 
prawo od nas, drugi na lewo. W mały kwadrans zrówna ły si ę z nami, przez drugi 
kwadrans wypocz ęły i - ruszyli śmy trzema batalionami naprzód, noga za nog ą.  
 
Tymczasem kanonada wzmogła si ę tak, Ŝe było słycha ć po dwa i po trzy strzały, 
wybuchaj ące jednocze śnie. Co gorsze, spoza nich rozlegał si ę jaki ś stłumiony 
odgłos, podobny do ci ągłego grzmotu. 
- Ile armat, kamracie? - spytałem po niemiecku id ącego za mn ą podoficera. 
- Chyba ze sto - odparł kr ęcąc głow ą. - Ale - dodał - porz ądnie prowadz ą 
interes, bo odezwały si ę wszystkie razem. 
Zepchni ęto nas z go ści ńca, którym w kilka minut pó  niej przejechały wolnym 
kłusem dwa szwadrony huzarów i cztery armaty z nale Ŝącymi do nich jaszczykami. 
Id ący ze mn ą w szeregu pocz ęli Ŝegnać si ę: "W imi ę Ojca i Syna..." - ten i ów 
popił z manierki.  

 
Na lewo od nas huk wzmagał si ę: pojedynczych strzałów ju Ŝ nie mo Ŝna było 
odró Ŝni ć. Nagle krzykni ęto w przednich szeregach: 
- Piechota!... piechota!... Machinalnie schwyciłem karabin na tuj, my śl ąc, Ŝe 
pokazali si ę Austriacy. Ale przed nami oprócz wzgórza i rzadkic h krzaków nie 
było nic. Natomiast na tle grzmotu armat, który pra wie przestał nas interesowa ć, 
usłyszałem jaki ś trzask podobny do rz ęsistego deszczu, tylko o wiele 
pot ęŜniejszy.  

 
- Bitwa!... - zawołał kto ś na froncie przeci ągłym głosem.  

 
Uczułem, Ŝe mi na chwil ę serce bi ć przestało, nie ze strachu, ale jakby w 
odpowiedzi na ten wyraz, który od dzieci ństwa robił na mnie dziwne wra Ŝenie. 
W szeregach pomimo marszu zrobił si ę ruch. Cz ęstowano si ę winem, ogl ądano bro ń, 
mówiono, Ŝe najdalej za pół godziny wejdziemy w ogie ń, a nade wszystko - w 
grubia ński sposób Ŝartowano z Austriaków, którym nie wiodło si ę w tych czasach. 
Kto ś zacz ął gwizda ć, inny nucił półgłosem; stopniała nawet sztywna pow aga 
Oficerów, zamieniaj ąc si ę w kole Ŝeńsk ą za Ŝyło ść. Trzeba było dopiero komendy: 
"Baczno ść i cisza!...", a Ŝeby nas uspokoi ć. 
Umilkli śmy i wyrównały si ę nieco pogi ęte szeregi. Niebo było czyste, ledwie tu i 
ówdzie bielił si ę nieruchomy obłok; na krzakach, które mijali śmy, nie poruszał 
si ę Ŝaden listek; nad polem, zaro śni ętym młod ą traw ą, nie odzywał si ę 
wystraszony skowronek. Słycha ć było tylko ci ęŜkie st ąpanie batalionu, szybki 
oddech ludzi, czasem szcz ęk uderzonych o siebie karabinów albo dono śny głos 
majora, który, jad ąc przodem, odzywał si ę do oficerów. A tam, na lewo, w ściekały 
si ę stada armat i lał deszcz karabinowych strzałów. Kt o takiej burzy przy jasnym 
niebie nie słyszał, bracie Katz, ten nie zna si ę na muzyce!... Pami ętasz, jak 
nam wówczas dziwnie było na sercu?... Nie strach, a le tak co ś jakby Ŝal i 
ciekawo ść...  

 
Skrzydłowe bataliony oddalały si ę od nas coraz bardziej; wreszcie prawy znikn ął 
za wzgórzami, a lewy o par ęset s ąŜni od nas dał nurka w szeroki parów i tylko 
kiedy niekiedy błysn ęła fala jego bagnetów. Podzieli si ę gdzie ś huzarzy i 
armaty, i ci ągnąca z tyłu rezerwa, i został sam nasz batalion, scho dzący z 
jednego wzgórza, a Ŝeby wej ść na drugie, jeszcze wy Ŝsze. Tylko od czasu do czasu 
z frontu, od tyłu albo z boków przeleciał jaki ś je  dziec z kartk ą albo z ustnym 
poleceniem od majora. Prawdziwy cud, Ŝe od tylu polece ń nie zam ąciło mu si ę we 
łbie! 
Nareszcie, ju Ŝ była blisko dziewi ąta, weszli śmy na ostatni ą wyniosło ść porosł ą 
gęstymi krzakami. Nowa komenda; plutony id ące jeden za drugim pocz ęły stawa ć 
obok siebie. Gdy za ś dosi ęgli śmy szczytu wzgórza, kazano nam pochyli ć si ę i 
zni Ŝyć bro ń, a w ko ńcu przykl ęknąć. 



Wtedy (pami ętasz, Katz?) Kratochwil, który kl ęczał przed nami, wetkn ął głow ę 
między dwie młode sosenki i szepn ął: 
- Patrzajcie no!... 
Od stóp wzgórza, na południe, a Ŝ gdzie ś do kraw ędzi horyzontu ci ągnęła si ę 
równina, a na niej - jakby rzeka białego dymu, szer oka na kilkaset kroków, długa 
- czy ja wiem - mo Ŝe na mil ę drogi. 
- Tyralierzy!... - rzekł stary podoficer. 
Po obu stronach tej dziwnej wody wida ć było kilka czarnych i kilkana ście białych 
chmur, kotłuj ących si ę przy ziemi. 
- To baterie, a tam płon ą wsie... - obja śniał podoficer.  

 
Wpatrzywszy si ę za ś lepiej, mo Ŝna było dojrze ć gdzieniegdzie, równie Ŝ po obu 
stronach długiej smugi dymu, prostok ątne plamy: ciemne po lewej, białe po 
prawej. Wygl ądały one jak wielkie je Ŝe z połyskuj ącymi kolcami. 
- To nasze pułki, a to austriackie... - mówił podof icer. - No, no!... - dodał - 
i sam sztab lepiej nie widzi... 
Z tej długiej rzeki dymu dolatywało nas nieustanne trzeszczenie karabinowych 
strzałów, a w tamtych białych chmurach szalała burz a armat. 
- Phy! - odezwałe ś si ę wtedy, Katz - i to ma by ć bitwa?... Miałem si ę te Ŝ czego 
bać...  

 
- Zaczekaj no - mrukn ął podoficer. 
- Przygotuj bro ń!... - rozległo si ę po szeregach. 
Kl ęcz ąc zacz ęli śmy wydobywa ć i odgryza ć patrony. Rozległo si ę szcz ękanie 
stalowych stempli i trzask odci ąganych kurków... Podsypali śmy proch na panewki i 
znowu cisza.  

 
Naprzeciw nas, mo Ŝe o wiorst ę, były dwa pagórki, a mi ędzy nimi go ściniec. 
Spostrzegłem, Ŝe na jego Ŝółtym tle ukazuj ą si ę jakie ś białe znaki, które 
wkrótce utworzyły biał ą lini ę, a potem biał ą plam ę. Jednocze śnie z parowu 
le Ŝącego o kilkaset kroków na lewo od nas wyszli granat owi Ŝołnierze, którzy 
niebawem sformowali si ę w granatow ą kolumn ę. W tej chwili na prawo od nas hukn ął 
strzał armatni i nad białym oddziałem austriackim u kazał si ę siwy obłoczek dymu. 
Par ę minut pauzy i znowu strzał, i znowu nad Austriakam i obłoczek. Pół minuty - 
znowu strzał i znowu obłoczek... 
- Herr Gott! - zawołał stary podoficer - jak nasi s trzelaj ą... Bem komenderuje 
czy diabeł... 
Od tej pory szedł z naszej strony strzał za strzałe m, a Ŝ ziemia drgała, ale 
biała plama tam, na go ści ńcu, rosła wci ąŜ. Jednocze śnie na przeciwległym wzgórzu 
błysn ął dym i w stron ę naszej baterii poleciał warcz ący granat. Drugi dym... 
trzeci dym... czwarty... 
- M ądre bestie! - mrukn ął podoficer. 
- Batalion!... naprzód marsz!... - wrzasn ął ogromnym głosem nasz major. 
- Kompania!... naprzód marsz!... Pluton!.. naprzód marsz!... - powtórzyli 
ró Ŝnymi głosami oficerowie. 
Znowu uszykowano nas inaczej. Cztery środkowe plutony zostały na tyle, cztery 
poszły naprzód, na prawo i na lewo. Podci ągnęli śmy tornistry i wzi ęli śmy bro ń, 
jak si ę komu podobało.  

 
- Z górki na pazurki!... - zawołałe ś wtedy, Katz. A w tej chwili granat 
przeleciał wysoko nad nami i p ękł gdzie ś w tyle z wielkim łoskotem.  

 
Wtedy błysn ęła mi szczególna my śl. Czy bitwy nie s ą hała śliwymi komediami, które 
wojska urz ądzaj ą dla narodów, nie robi ąc sobie zreszt ą krzywdy?... To bowiem, na 
co patrzyłem, wygl ądało wspaniale, ale nie tak znowu strasznie. 
Zeszli śmy na równin ę. Od naszej baterii przyleciał huzar, donosz ąc, Ŝe jedna z 
armat zdemontowana. Współcze śnie na lewo od nas padł granat; zarył si ę w ziemi ę, 
ale nie wybuchn ął.  

 
- Zaczynaj ą nas liza ć - rzekł stary podoficer. 
Drugi granat p ękł nad naszymi głowami i jedna z jego skorup padła Kratochwilowi 
pod nogi. Pobladł, ale śmiał si ę.  
 



- Oho!... ho!... - zawołano w szeregu. 
W plutonach, które szły przed nami o jakie ś sto kroków na lewo, zrobiło si ę 
zamieszanie; gdy za ś kolumna posun ęła si ę dalej, zobaczyli śmy dwu ludzi: jeden 
le Ŝał twarz ą do ziemi, wyci ągni ęty jak struna, drugi siedział trzymaj ąc si ę 
r ękoma za brzuch. Poczułem zapach prochowego dymu; Ka tz przemówił co ś do mnie, 
alem go nie słyszał; natomiast zaszumiało mi w praw ym uchu, jakby tam wpadła 
kropla wody. 
Podoficer poszedł w prawo, my za nim. Kolumna nasza  rozwin ęła si ę we dwie długie 
linie. Na par ęset kroków przed nami zakł ębił si ę dym. Co ś tr ąbiono, alem nie 
zrozumiał sygnału; natomiast, słyszałem ostre po świsty nad głow ą i koło lewego 
ucha. O kilka kroków przede mn ą co ś uderzyło w ziemi ę, zasypuj ąc mi piaskiem 
twarz i piersi. Mój s ąsiad strzelił; dwaj stoj ący za mn ą prawie na moich 
ramionach oparli karabiny i wypalili jeden po drugi m. Ogłuszony do reszty, 
wypaliłem i ja... Nabiłem i znowu strzeliłem. Przed  front spadł czyj ś kask i 
karabin, ale otoczyły nas takie kł ęby dymu, Ŝem nic dalszego nie mógł dojrze ć. 
Widziałem tylko, Ŝe Katz, który ci ągle strzelał, wygl ąda jak obł ąkany i ma pian ę 
w katach ust. Szum w uszach spot ęgował mi si ę tak, Ŝem w ko ńcu nic nie słyszał, 
ani huku karabinów, ani armat. 
Nareszcie dym stał si ę tak g ęsty i niezno śny, Ŝe za wszelk ą cen ę chciałem 
wydoby ć si ę z niego. Cofn ąłem si ę z pocz ątku wolno, pó  niej biegiem, widz ąc ze 
zdziwieniem, Ŝe i inni robi ą to samo. Zamiast dwu wyci ągni ętych szeregów 
zobaczyłem kup ę uciekaj ących ludzi.  
-"Czego oni, u diabła, uciekaj ą?..." - my ślałem przyspieszaj ąc kroku. Nie był to 
ju Ŝ bieg, ale ko ński galop. Zatrzymali śmy si ę w połowie wzgórza i tu dopiero 
spostrzegli śmy, Ŝe miejsce nasze na placu zaj ął jaki ś nowy batalion, a na 
szczycie wzgórza wal ą z armat.  

 
- Rezerwy w ogniu!... Naprzód, łajdaki!...  winie wam pa ść, psubraty!... - 
wołali czarni od dymu, rozbestwieni oficerowie, ust awiaj ąc nas na powrót w 
szeregi i płazuj ąc ka Ŝdego, kto nawin ął si ę im pod r ękę Majora mi ędzy nimi nie 
było. 
Powoli zmieszani w odwrocie Ŝołnierze znale  li si ę w swoich plutonach, ści ągnęli 
maruderowie i batalion wrócił do porz ądku. Ubyło jednak ze czterdziestu ludzi.  

 
- Gdzie Ŝ oni si ę rozbiegli? - spytałem podoficera. 
- Aha, rozbiegli si ę - odparł zachmurzony. 
Nie śmiałem pomy śle ć, Ŝe zgin ęli.  

 
Ze szczytu wzgórza zjechało dwu furgonistów; ka Ŝdy prowadził konia objuczonego 
pakami. Naprzeciw nich wybiegli nasi podoficerowie i wkrótce wrócili z pakietami 
nabojów. Wzi ąłem osiem, bo tyle mi brakowało w ładownicy, i zdzi wiłem si ę: jakim 
sposobem mogłem je zgubi ć? 
- Wiesz ty - rzekł do mnie Katz - Ŝe ju Ŝ po jedenastej?... 
- A wiesz ty, Ŝe ja nic nie słysz ę? - odparłem. 
- Głupi ś. Przecie Ŝ słyszysz, co mówi ę... 
- Tak, ale armat nie słysz ę... Owszem, słysz ę - dodałem skupiwszy uwag ę. Grzmot 
armat i łoskot karabinów zlały si ę w jedno ogromne warczenie, ju Ŝ nie 
ogłuszaj ące, ale wprost ogłupiaj ące. Ogarn ęła mnie apatia. 
Przed nami, mo Ŝe na pół wiorsty, bałwaniła si ę szeroka kolumna dymu, któr ą 
budz ący si ę wiatr niekiedy rozdzierał. Wówczas na chwil ę moŜna było widzie ć 
długi szereg nóg albo kasków, z połyskuj ącymi obok nich bagnetami. Nad tamt ą 
kolumn ą i nad nasz ą kolumn ą szumiały granaty, wymieniane pomi ędzy bateri ą 
węgiersk ą, która strzelała spoza nas, i austriack ą, odzywaj ącą si ę ze wzgórz 
przeciwległych. Rzeka dymu, ci ągnąca si ę przez równin ę ku południowi, kł ębiła 
si ę jeszcze mocniej i była bardzo pogi ęta. Gdzie Austriacy brali gór ę, zgi ęcie 
szło na lewo, gdzie W ęgrzy - na prawo. W ogóle pasmo dymu wyginało si ę bardziej 
na prawo, jakby nasi ju Ŝ odepchn ęli Austriaków. Po całej równinie słała si ę 
delikatna mgła niebieskawej barwy. 
Dziwna rzecz: huk, cho ć silniejszy teraz, ani Ŝeli był z pocz ątku, ju Ŝ nie robił 
na mnie wra Ŝenia; a Ŝeby go słysze ć, musiałem si ę dopiero wsłuchiwa ć. Tymczasem 
bardzo wyra  nie dochodził mnie szcz ęk nabijanych karabinów albo trzask kurków.  

 
Przyleciał adiutant, zatr ąbiono, oficerowie zacz ęli przemawia ć. 



- Chłopcy! - wrzeszczał na całe gardło nasz poruczn ik, który niedawno uciekł z 
seminarium. - Zrejterowali śmy, bo Szwabów było wi ęcej, ale teraz zaskoczymy z 
boku ot t ę kolumn ę, widzicie?... Zaraz podeprze nas trzeci batalion i  rezerwa... 
Niech Ŝyj ą Węgry!...  

 
- I ja chciałbym po Ŝyć... - mrukn ął Kratochwil. 
- Pół obrotu w prawo, marsz!... 
Szli śmy tak kilka minut; potem pół obrotu w lewo i zacz ęli śmy spuszcza ć si ę na 
równin ę, usiłuj ąc dosta ć si ę na prawy bok kolumny walcz ącej przed nami. Okolica 
wci ąŜ falista; z przodu wida ć przez mgł ę pole zaro śni ęte badylami, za nim lasek.  

 
Nagle mi ędzy owymi badylami spostrzegłem kilka, a potem kilk anaście dymków, 
jakby w rozmaitych punktach zapalono fajki; jednocz eśnie zacz ęły nad nami 
śwista ć kule. Pomy ślałem, Ŝe tak wychwalane przez poetów świstanie kul nie jest 
bynajmniej poetyczne, ale raczej ordynaryjne. Czu ć tam w ściekło ść martwego 
przedmiotu.  

 
Od naszej kolumny oderwał si ę sznur tyralierów i pobiegł ku badylom. My 
maszerowali śmy wci ąŜ, jakby kule przelatuj ące z ukosa nie do nas adresowano.  

 
W tej chwili stary podoficer, który szedł na prawym  skrzydle gwi ŜdŜąc Rakoczego, 
wypuścił karabin, rozstawił r ęce i zatoczył si ę jak pijany. Przez mgnienie oka 
widziałem jego twarz: miał z lewej strony rozdarty daszek kaska i czerwon ą 
plamk ę na czole. Szli śmy wci ąŜ; na prawym skrzydle znalazł si ę inny podoficer, 
młody blondynek. 
JuŜ zrównywali śmy si ę z walcz ącą kolumn ą i widzieli śmy pust ą przestrze ń mi ędzy 
dymem naszej i austriackiej piechoty, kiedy spoza n iej wynurzył si ę długi szereg 
białych mundurów. Szereg podnosił si ę i zni Ŝał co sekund ę, a jego nogi migały 
raz po razu, jak na paradzie. 
Stan ął. Nad nim błysn ęła ta śma stali, pochyliła si ę i - zobaczyłem ze sto 
wycelowanych do nas karabinów, l śni ących jak igły w papierku. Potem zadymiło 
si ę, zgrzytn ęło jak ła ńcuch po Ŝelaznej sztabie, a nad nami i około nas 
przeleciał wicher pocisków. 
- Stój!... Pal!... 
Wystrzeliłem co rychlej, pragn ąc zasłoni ć si ę chocia Ŝ dymem. Pomimo huku 
usłyszałem za sob ą niby uderzenie kijem w człowieka; kto ś z tyłu padł, 
zawadzaj ąc o mój tornister. Opanował mnie gniew i desperacja ; czułem, Ŝe zgin ę, 
je Ŝeli nie zabij ę niewidzialnego wroga. Nabijałem bro ń i strzelałem bez pami ęci, 
troch ę zni Ŝaj ąc karabin i my śl ąc z dzik ą satysfakcj ą, Ŝe moje kule nie pójd ą 
gór ą. Nie patrzyłem na bok ani pod nogi; bałem si ę zobaczy ć le Ŝącego człowieka. 
Wtem stało si ę co ś nieoczekiwanego. W pobli Ŝu nas zatrzeszczały b ębny i rozległy 
si ę przera  liwe piszczałki fajfrów. To Ŝ samo za nami. Kto ś krzykn ął: "Naprzód!" 
i - nie wiem, z ilu piersi wybuchn ął krzyk podobny do j ęku albo do wycia. 
Kolumna poruszyła si ę z wolna, pr ędzej, biegiem... Strzały prawie ucichły i 
odzywały si ę tylko pojedy ńczo... Z impetem uderzyłem o co ś piersiami, pchano si ę 
na mnie ze wszystkich stron, pchałem si ę i ja...  

 
- Kłuj Szwaba!... - krzyczał nieludzkim głosem Katz , rw ąc si ę naprzód. A Ŝe nie 
mógł wydoby ć si ę z ci Ŝby, wi ęc podniósł karabin i walił kolb ą w tornistry 
stoj ących przed nami kolegów. 
Nareszcie zrobiło si ę tak ciasno, Ŝe zacz ęła mi si ę gi ąć klatka piersiowa i 
uczułem brak tchu. Uniesiono mnie do góry, opuszczo no, a wtedy poznałem, Ŝe nie 
stoj ę na ziemi, ale na człowieku, który jeszcze pochwyci ł mnie za nog ę. W tej 
chwili wrzeszcz ący tłum posun ął si ę naprzód, a ja upadłem. Lewa r ęka po ślizgn ęła 
mi si ę we krwi.  

 
Obok mnie le Ŝał przewrócony na bok oficer austriacki, człowiek m łody, o bardzo 
szlachetnych rysach. Spojrzał na mnie ciemnymi oczy ma z nieopisanym smutkiem i 
wyszeptał chrapliwym głosem: 
- Nie trzeba depta ć... Niemcy s ą te Ŝ lud  mi...  

 
Wsunął r ękę pod bok i j ęczał Ŝało śnie.  

 



Pobiegłem za kolumn ą. Nasi byli ju Ŝ na wzgórzach, gdzie stały austriackie 
baterie. Wdrapawszy si ę za innymi, zobaczyłem jedn ą armat ę przewrócon ą, drug ą 
zaprz ęŜoną i otoczon ą przez naszych.Trafiłem na szczególn ą scen ę. Jedni z 
naszych chwycili za koła armaty, drudzy ści ągali wo  nic ę z siodła; Katz przebił 
bagnetem konia z pierwszej pary, a kanonier austria cki chciał zwali ć go w łeb 
wyciorem. Schwyciłem kanoniera za kołnierz i nagłym  ruchem w tył przewróciłem go 
na ziemi ę. Katz i jego chciał przebi ć. 
- Co robisz, wariacie?!... - zawołałem, odbijaj ąc mu karabin. 
Wtedy rozw ścieczony rzucił si ę na mnie, ale stoj ący obok oficer pałaszem 
odtr ącił mu bagnet.  

 
- Czego si ę tu mieszasz?... - krzykn ął Katz na oficera i - oprzytomniał. 
Dwie armaty były wzi ęte, za reszt ą pognali husarzy. Daleko przed nami stali nasi 
pojedynczo i w gromadach, strzelaj ąc do cofaj ących si ę Austriaków. Kiedy 
niekiedy jaka ś zbł ąkana kula nieprzyjacielska świsn ęła nad nami albo zaryła si ę 
w ziemi ę, wydmuchuj ąc obłoczek kurzu. Tr ębacze zwoływali do szeregów. 
Około czwartej po południu pułk nasz ści ągni ęto; było po bitwie. Tylko na 
zachodniej kraw ędzi horyzontu jeszcze odzywały si ę pojedyncze strzały lekkiej 
artylerii, jak odgłosy burzy, która ju Ŝ przeszła.  

 
W godzin ę pó  niej na rozległym placu boju w ró Ŝnych punktach zagrały pułkowe 
orkiestry. Przyleciał do nas adiutant z powinszowan iem. Tr ębacze i dobosze 
uderzyli sygnał: do modlitwy. Zdj ęli śmy kaski, chor ąŜowie podnie śli sztandary i 
cała armia, z broni ą do nogi, dzi ękowała w ęgierskiemu Bogu za zwyci ęstwo. 
Stopniowo dym opadł. Gdzie oko si ęgło, widzieli śmy w rozmaitych miejscach jakby 
skrawki białego i granatowego papieru, bez ładu por ozrzucane na zdeptanej 
trawie. W polu kr ęciło si ę kilkana ście furmanek, a jacy ś ludzie składali na nich 
niektóre z owych skrawków. Reszta została. 
- Mieli si ę te Ŝ po co rodzi ć!... - westchn ął oparty na karabinie Katz, którego 
znowu opanowała melancholia. 
Było to bodaj czy nie ostatnie nasze zwyci ęstwo. Od tej chwili sztandary z 
trzema rzekami cz ęściej chodziły przed nieprzyjacielem ani Ŝeli za 
nieprzyjacielem, dopóki wreszcie pod Vilagos nie op adły z drzewców jak li ście na 
jesieni.  

 
Dowiedziawszy si ę o tym Katz rzucił szpad ę na ziemi ę (byli śmy ju Ŝ obaj 
oficerami) i powiedział, Ŝe teraz tylko sobie w łeb strzeli ć. Ja jednak 
pami ętaj ąc, Ŝe we Francji ju Ŝ siedzi Napoleon, dodałem mu otuchy i - 
przekradli śmy si ę do Komorna.  

 
Przez miesi ąc wygl ądali śmy odsieczy: z W ęgier, z Francji, nawet z nieba. 
Nareszcie twierdza kapitulowała.  

 
Pamiętam, Ŝe tego dnia Katz kr ęcił si ę około prochowni, a miał taki wyraz na 
twarzy jak wówczas, kiedy to chciał przebi ć le Ŝącego kanoniera. Gwałtem 
wzi ęli śmy go w kilku pod r ęce i wyprowadzili śmy z fortecy, za naszymi.  

 
- Có Ŝ to - szepn ął mu jeden z kolegów - zamiast i ść z nami na tułactwo, 
chciałby ś zmyka ć do nieba?... Ej! Katz, w ęgierska piechota nie tchórzy i nie 
łamie słowa danego, nawet... Szwabom...  

 
W pi ęciu oddzielili śmy si ę od reszty wojsk, połamali śmy szpady, przebrali śmy si ę 
za chłopów i ukrywszy pod odzie Ŝą pistolety w ędrowali śmy w stron ę Turcji. 
Tropiła nas te Ŝ, bo tropiła sfora Haynaua!...  

 
Podró Ŝ nasza po bezdro Ŝach i lasach trwała ze trzy tygodnie. Pod nogami bł oto, 
nad głowami deszcz jesienny, za plecami patrole, a przed nami wieczne wygnanie - 
oto byli nasi towarzysze. Mimo to mieli śmy dobry humor.  

 
Szapary ci ągle gadał, Ŝe Kossuth jeszcze co ś wymyśli, Stein był pewny, Ŝe 
odezwie si ę za nami Turcja, Liptak wzdychał do noclegu i gor ącej strawy, a ja 
mówiłem, Ŝe kto jak kto, ale Napoleon nas nie opu ści. Deszcz rozmi ękczył nam 



odzienie jak masło, brn ęli śmy w błocie wy Ŝej kostek, poodłaziły nam podeszwy, a 
w butach grało jak na tr ąbce; mieszka ńcy bali si ę sprzeda ć nam dzbanka mleka, a 
chłopi w jednej wsi gonili nas z widłami i kosami. Mimo to humor był, a Liptak 
pędząc obok mnie tak, a Ŝ błoto bryzgało, rzekł zadyszany: 
- Eljen Magyar!... Oto b ędziemy spali... śeby tak jeszcze z kielich śliwowicy do 
poduszki!...  

 
W tym wesołym towarzystwie obdartusów, przed którym i nawet wrony uciekały, tylko 
Katz był pochmurny. On najcz ęściej odpoczywał i jako ś pr ędzej mizerniał; miał 
spieczone usta, a w oczach blade iskry.  

 
- Boj ę si ę, Ŝeby nie dostał zgniłej gor ączki - rzekł raz do mnie Szapary. 
Niedaleko rzeki Sawy, nie wiem którego dnia naszej wędrówki, znaIe  li śmy w 
pustej okolicy kilka chat, gdzie nas bardzo go ścinnie przyj ęto. Mrok ju Ŝ zapadł, 
wściekle byli śmy znu Ŝeni, ale dobry ogie ń i butelka śliwowicy nap ędziły nam 
wesołych my śli.  

 
- Przysi ęgam - wołał Szapary - Ŝe najdalej w marcu Kossuth powoła nas do 
szeregów. Głupstwo zrobili śmy łami ąc szpady... 
- Mo Ŝe jeszcze w grudniu Turek wojska posunie - dodał St ein. - A Ŝeby si ę cho ć 
wygoi ć do tego czasu... 
- Moi kochani!... - j ęczał Liptak, zawijaj ąc si ę w grochowiny - kład  cie si ę, do 
diabła, spa ć, bo inaczej ani Kossuth, ani Turek nas nie rozbudz i. - Pewno, Ŝe 
nie rozbudzi! - mrukn ął Katz. 
Siedział na ławie naprzeciw komina i smutno patrzył  w ogie ń. 
- Ty, Katz, niedługo w sprawiedliwo ść bosk ą przestaniesz wierzy ć - odezwał si ę 
Szapary, marszcz ąc brwi.  

 
- Nie ma sprawiedliwo ści dla tych, którzy nie umieli zgin ąć z broni ą w r ęku! - 
krzykn ął Katz. - Głupi wy i ja z wami... Turek albo Francu z nadstawi za was 
karku?... Czemu Ŝeście wy sami nie umieli go nadstawi ć?...  

 
- Ma gor ączk ę - szepn ął Stein. - B ędzie z nim kłopot w drodze... 
- W ęgry!... ju Ŝ nie ma W ęgier! - mruczał Katz. - Równo ść... nigdy nie było 
równo ści!... Sprawiedliwo ść... nigdy jej nie b ędzie...  winia wyk ąpie si ę nawet 
w bagnie; ale człowiek z sercem!... Darmo, panie Mi ncel, ju Ŝ ja u ciebie nie 
będę kraja ć mydła...  

 
Zmiarkowałem, Ŝe Katz jest bardzo chory. Zbli Ŝyłem si ę do niego i ci ągnąc go na 
grochowiny, rzekłem: 
- Chod  , Augu ście, chod  ...  

 
- Gdzie Ŝ pójd ę?... - odparł, na chwil ę wytrze  wiony.  

 
A potem dodał: 
- Z W ęgier wyp ędzili, do Szwabów si ę nie zaci ągnę... 
Mimo to legł na barłogu. Ogie ń na kominie wygasał. Dopili śmy wódk ę i poło Ŝyli śmy 
si ę rz ędem z pistoletami w gar ści. W szczelinach chaty wiatr j ęczał, jakby całe 
Węgry płakały, a nas zmorzył sen.  niło mi si ę, Ŝe jestem małym chłopcem i Ŝe 
jest Bo Ŝe Narodzenie. Na stole płonie choinka, przybrana ta k ubogo, jak my 
byli śmy ubodzy, a dokoła mój ojciec, ciotka, pan Raczek i pan Doma ński śpiewaj ą 
fałszywymi głosami kol ędę:  
 
Bóg si ę rodzi - moc truchleje. 
Obudziłem si ę, łkaj ąc z Ŝalu za moim dzieci ństwem. Kto ś szarpał mi ę za rami ę. 
Był to chłop, wła ściciel chaty. Podniósł mnie z grochowin i wskazuj ąc w stron ę 
Katza, mówił przera Ŝony:  

 
- Patrzcie no, panie wojak... Z nim si ę co ś złego stało...  

 



Porwał z komina łuczywo i za świecił. Spojrzałem. Katz le Ŝał na barłogu 
skurczony, z wystrzelonym pistoletem w r ęku. Ogniste płatki przeleciały mi przed 
oczyma i zdaje mi si ę, Ŝem zemdlał. 
Ocknąłem si ę na furze, któr ą wła śnie doje ŜdŜali śmy do Sawy. Ju Ŝ dniało, 
zapowiadał si ę dzie ń pogodny; od rzeki ci ągnęła surowa wilgo ć. Przetarłem oczy, 
porachowałem... Było na wozie nas czterech i pi ąty furman. Przecie Ŝ powinno by ć 
pi ęciu. Nie, powinno by ć sze ściu!... Szukałem Katza, nie mogłem si ę dopatrze ć 
Nie pytałem o niego; płacz ścisn ął mnie za gardło i my ślałem, Ŝe mnie udusi. 
Liptak drzemał, Stein ocierał oczy, a Szapary patrz ył na bok i tylko pogwizdywał 
Rakoczego, chocia Ŝ ci ągle si ę mylił. 
Ej! bracie Katz, có Ŝeś ty zrobił najlepszego?... Czasem zdaje mi si ę, Ŝeś 
znalazł tam w niebie i w ęgiersk ą piechot ę, i swój wystrzelany pluton... Niekiedy 
słysz ę łoskot b ębnów, ostry rytm marszu i komend ę: "Na rami ę bro ń!..." A wtedy 
myśl ę, Ŝe to ty, Katz, idziesz na zmian ę warty przed bo Ŝym tronem... Bo kiepskim 
byłby Pan Bóg w ęgierski, gdyby si ę nie poznał na tobie!  

 
...Alem si ę te Ŝ rozgadał, Bo Ŝe odpu ść!... My ślałem o Wokulskim, a pisz ę o sobie 
i o Katzu. Wracam wi ęc do przedmiotu. W par ę dni po śmierci Katza weszli śmy do 
Turcji, a przez dwa lata nast ępne ja, ju Ŝ sam, tułałem si ę po całej Europie. 
Byłem we Włoszech, Francji, Niemczech, nawet w Angl ii, a wsz ędzie n ękała mnie 
bieda i Ŝarła t ęsknota za krajem. Nieraz zdawało mi si ę, Ŝe strac ę rozum, 
słuchaj ąc potoków obcej mowy i widz ąc nie nasze twarze, nie nasze ubiory, nie 
nasz ą ziemi ę. Nieraz oddałbym Ŝycie, a Ŝeby cho ć spojrze ć na las sosnowy i 
chałupy poszyte słom ą. Nieraz jak dziecko wołałem przez sen: "ja chc ę do 
kraju!..." A gdym si ę obudził zalany łzami, ubierałem si ę i p ędem biegłem na 
ulic ę, bo mi si ę przywidziało, Ŝe ta ulica koniecznie musi by ć Starym Miastem 
albo Podwalem. 
MoŜe bym si ę zabił z desperacji, gdyby nie ci ągłe wiadomo ści o Ludwiku 
Napoleonie, który ju Ŝ został prezydentem, a my ślał o cesarstwie. Było mi l Ŝej 
d wiga ć n ędzę i tłumi ć wybuchy Ŝalu, kiedym słuchał o triumfach człowieka, który 
miał wykona ć testament Napoleona I i zrobi ć porz ądek w świecie.  

 
Nie udało mu si ę wprawdzie, ale ć - zostawił syna. Nie od razu Kraków 
zbudowano!... 
Nareszcie nie mogłem wytrzyma ć i - w grudniu 1851 roku, przejechawszy wzdłu Ŝ 
Galicj ę, stan ąłem na komorze w Tomaszowie. Jedna mnie tylko my śl trapiła:"A nu Ŝ 
mnie i st ąd wyp ędzą?..." 
Nigdy za ś nie zapomn ę rado ści, jakiej doznałem usłyszawszy, Ŝe mam jecha ć do 
Zamościa. Wła ściwie, tom nawet nie bardzo jechał; raczej szedłem,  ale z jak ąŜ 
uciech ą!  
 
W Zamościu bawiłem rok z czym ś. A Ŝem dobrze drwa r ąbał, wi ęc byłem co dzie ń na 
świe Ŝym powietrzu. Napisałem stamt ąd list do Mincla i podobno otrzymałem od 
niego odpowied  , nawet pieni ądze; ale wyj ąwszy pokwitowania z odbioru, bli Ŝszych 
szczegółów tego wypadku nie pami ętam. Zdaje si ę jednak, Ŝe Ja ś Mincel zrobił 
inn ą rzecz, cho ć nie wspomniał o niej do śmierci i nawet nie lubił o tym 
rozmawia ć. Oto chodził on do ró Ŝnych jenerałów, którzy odbyli w ęgiersk ą 
kampani ę, i tłumaczył im, Ŝe przecie Ŝ powinni ratowa ć koleg ę w nieszcz ęściu. No 
i uratowali mnie, tak Ŝe ju Ŝ w lutym 1853 roku mogłem jecha ć do Warszawy. 
Zwrócono mi nawet patent oficerski, jedyn ą pami ątk ę, jak ą wyniosłem z W ęgier, 
nie licz ąc dwu ran: w piersi i w nog ę. Było nawet lepiej, bo oficerowie 
wyprawili mi obiad, na którym g ęsto pili śmy zdrowie w ęgierskiej piechoty. Od tej 
te Ŝ pory mówi ę, Ŝe najtrwalsze stosunki zawi ązuj ą si ę na placu bitwy. 
Ledwiem opu ścił mój dotychczasowy apartament, b ędąc gołym jak pieprz turecki, 
zaraz zast ąpił mi drog ę nieznany śydek i oddał list z pieni ędzmi. Otworzyłem go 
i przeczytałem: 
"Mój kochany Ignacy! Posyłam ci dwie ście złotych na drog ę, to si ę pó  niej 
obrachujemy. Zajed   wprost do mego sklepu na Krakowskim Przedmie ściu, a nie na 
Podwal, bro ń Bo Ŝe! bo tam mieszka ten złodziej Franc; niby mój brat , któremu 
nawet pies porz ądny nie powinien podawa ć r ęki. Całuj ę ci ę, Jan Mincel. Warszawa, 
d. 16 lutego r. 1853. 
Ale, ale!... Stary Raczek, co si ę z twoj ą ciotk ą o Ŝenił, to wiesz - umarł, a i 
ona tak Ŝe, ale pierwej. Zostawili ci troch ę gratów i par ę tysi ęcy złotych. 



Wszystko jest u mnie w porz ądku, tylko salop ę ciotki mole troch ę sponiewierały, 
bo bestia Ka śka zapomniała wło Ŝyć bakuniu. Franc kazał ci ę ucałowa ć. Warszawa, 
d. 18 lutego r. 1853".  

 
Ten sam śydek wzi ął mnie do swego domu, gdzie dor ęczył mi tłumoczek z bielizn ą, 
odzieniem i obuwiem. Nakarmił mnie rosołem z g ęsiny, potem gotowan ą, a potem 
pieczon ą g ęsin ą, której do Lublina nie mogłem strawi ć. Nareszcie dał mi butelk ę 
wybornego miodu, zaprowadził do gotowej ju Ŝ furmanki, lecz - ani chciał słucha ć 
o Ŝadnym wynagrodzeniu. 
- Ja bym si ę wstydził bra ć od takie osobe, co z migracje wraca - odpowiadał n a 
wszystkie moje zakl ęcia. 
Dopiero gdym ju Ŝ miał wsi ąść do fury, odprowadził mnie na bok i rozejrzawszy 
si ę, czy kto nie podsłuchuje, szepn ął:  

 
- Jak pan dobrodziej ma w ęgierskie dukaty, to ja kupi ę. Ja rzetelnie zapłac ę, bo 
mnie potrzeba dla córki, co po pa ńskim Nowym Roku wychodzi za m ąŜ... 
- Nie mam dukatów - odparłem. 
- Pan dobrodziej był na w ęgierskie wojne i pan nie ma dukatów... - rzekł 
zdziwiony. 
JuŜ postawiłem nog ę na stopniu fury, kiedy ten sam śydek odci ągnął mnie drugi 
raz na stron ę. 
- Mo Ŝe pan dobrodziej ma jakie kosztowno ści?... Pier ścionków, zygarków, 
branzeletów?... Jak zdrowia pragn ę, ja rzetelnie zapłac ę, bo to dla mojej 
córki...  

 
- Nie mam, bracie, daj ę ci słowo... 
- Nie ma pan? - powtórzył, szeroko otwieraj ąc oczy. - To po co pan chodził na 
Węgry?... 
Ruszyli śmy, a on jeszcze stał i trzymał si ę r ęką za brod ę, z politowaniem 
kiwaj ąc głow ą.  
 
Fura była wynaj ęta tylko dla mnie. Zaraz jednak na nast ępnej uliczce furman 
spotkał swego brata, który miał bardzo pilny intere s do Krasnegostawu. 
- Niech wielmo Ŝny pan pozwoli jego zabra ć - prosił zdj ąwszy czapk ę. - Na złe 
droge to on b ędzie szedł piechot ą. 
PasaŜer wsiadł. Nim dojechali śmy do bramy fortecznej, zast ąpiła nam drog ę jaka ś 
śydówka z tłumokiem i pocz ęła krzykliwie rozmawia ć z furmanem. Okazało si ę, Ŝe 
jest to jego ciotka, która ma w Fajsławicach chore dziecko.  

 
- Mo Ŝe wielmo Ŝny pan pozwoli si ę jej przysi ąść... To jest bardzo letka osoba... 
- prosił furman. Za bram ą wreszcie, w rozmaitych punktach szosy, znalazło si ę 
jeszcze trzech kuzynów mego furmana, który zabrał i ch pod pozorem, Ŝe b ędzie mi 
w drodze weselej. Jako Ŝ zepchn ęli mnie na tyln ą o ś wozu, deptali po nogach, 
palili szkaradny tyto ń, a przede wszystkim wrzeszczeli jak op ętani. Pomimo to 
nie pomieniałbym mego ciasnego k ąta na najwygodniejsze miejsce we francuskich 
dyli Ŝansach albo angielskich wagonach. Byłem ju Ŝ w kraju. 
Przez cztery dni zdawało mi si ę, Ŝe siedz ę w przeno śnej bo Ŝnicy. Na ka Ŝdym 
popasie jaki ś pasa Ŝer ubywał, inny zajmował jego miejsce. Pod Lublinem  zsun ęła 
mi si ę na plecy ci ęŜka paka; istny cud, Ŝem nie stracił Ŝycia. Pod Kurowem 
stali śmy par ę godzin na szosie, gdy Ŝ zgin ął czyj ś kufer, po który furman je  dził 
konno do karczmy. Przez cał ą wreszcie drog ę czułem, Ŝe le Ŝąca na moich nogach 
pierzyna jest g ęściej zaludniona od Belgii.  

 
Pi ątego dnia, przed wschodem sło ńca, stan ęli śmy na Pradze. Ale Ŝe fur było 
mnóstwo, a ły Ŝwowy most ciasny, wi ęc ledwie około dziesi ątej zajechali śmy do 
Warszawy. Musz ę doda ć, Ŝe wszyscy moi współpasa Ŝerowie znikli na Bednarskiej 
ulicy, jak eter octowy, zostawiaj ąc po sobie mocny zapach. Gdy za ś przy 
ostatecznym rachunku wspomniałem o nich furmanowi, wytrzeszczył na mnie oczy.  

 
- Jakie pasa Ŝery?... - zawołał zdziwiony. - Wielmo Ŝny pan to jest pasa Ŝer, ale 
tamto - same parchy. Jak my stan ęli na rogatce, to nawet stra Ŝnik dwa takie 
gałgany rachował za złotówk ę na jeden paszport. A wielmo Ŝny pan my śli, co oni 



byli pasa Ŝery!...  

 
- Wi ęc nie było nikogo?... - odparłem. - A sk ądŜe, u licha, pchły, które mnie 
oblazły? 
- Mo Ŝe z wilgoci. Czy ja wiem! - odpowiedział furman. 
Przekonany w ten sposób, Ŝe na bryce nie było nikogo oprócz mnie, sam jeden, 
rozumie si ę, zapłaciłem za cał ą podró Ŝ, co tak rozczuliło furmana, Ŝe wypytawszy 
si ę, gdzie b ędę mieszkał, obiecał mi przywozi ć co dwa tygodnie tyto ń przemycany.  
- Nawet teraz - rzekł cicho - mam na furze centnar.  MoŜe przynie ść wielmo Ŝnego 
pana z par ę funty?...  

 
- śeby ci ę diabli wzi ęli!- mrukn ąłem chwytaj ąc mój tłumoczek. - Tego jeszcze 
brakowało, a Ŝeby aresztowali mnie za defraudacj ę. 
Szybko biegn ąc przez ulice, przypatrywałem si ę miastu, które po Pary Ŝu wydawało 
mi si ę brudne i ciasne, a ludzie pos ępni. Sklep J. Mincla na Krakowskim 
Przedmie ściu łatwo znalazłem; ale na widok znanych miejsc i szyldów serce 
zacz ęło mi si ę tak trz ąść, Ŝem chwil ę musiał odpocz ąć.  
 
Spojrzałem na sklep - prawie taki jak na Podwalu; n a drzwiach blaszany pałasz i 
bęben (mo Ŝe ten sam, który widziałem w dzieci ństwie!) - w oknie talerze, ko ń i 
skacz ący kozak... Kto ś uchylił drzwi i zobaczyłem w gł ębi zawieszone u sufitu: 
farby w p ęcherzach, korki w siatce, nawet wypchanego krokodyl a.  
 
Za kontuarem, blisko okna, siedział na starym fotel u Jan Mincel i ci ągnął za 
sznurek kozaka... Wszedłem, dr Ŝąc jak galareta i stan ąłem naprzeciw Jasia. 
Zobaczywszy mnie (ju Ŝ zacz ął ty ć chłopak), ci ęŜko uniósł si ę z fotelu i 
przymru Ŝył oczy. Nagle krzykn ął do jednego z chłopców sklepowych: 
- Wicek!... gnaj do panny Małgorzaty i powiedz, Ŝe wesele zaraz po 
Wielkiejnocy... 
Potem wyci ągnął do mnie obie r ęce ponad kontuarem i długo ściskali śmy si ę 
milcz ąc.  

 
- Ale ś te Ŝ walił Szwabów! Wiem, wiem - szepn ął mi do ucha. - Siadaj - dodał 
wskazuj ąc krzesło. - Kaziek! rwij do Grossmutter... Pan Rze cki przyjechał!...  

 
Siadłem i znowu nie mówili śmy nic do siebie. On Ŝało śnie trz ąsł głow ą, ja 
spu ściłem oczy. Obaj my śleli śmy o biednym Katzu i o naszych zawiedzionych 
nadziejach. Wreszcie Mincel utarł nos z wielkim hał asem i odwróciwszy si ę do 
okna, mrukn ął:  

 
- No, co tam... 
Wrócił zadyszany Wicek. Uwa Ŝałem, Ŝe surdut tego młodzie ńca połyskuje od 
tłustych plam. 
- Byłe ś? - spytał go Mincel.  

 
- Byłem. Panna Małgorzata powiedziała, Ŝe dobrze. 
- śenisz si ę? - rzekłem do Jasia. 
- Phi!... có Ŝ mam robi ć - odparł. 
- A Grossmutter jak si ę ma? 
- Zawsze jednakowo. Choruje tylko wtedy, kiedy stłu ką jej dzbanek do kawy. 
- A Franc? 
- Nie gadaj mi o tym łajdaku - wstrz ąsnął si ę Jan Mincel. - Wczoraj przysi ągłem 
sobie, Ŝe noga moja u niego nie postanie... 
- Có Ŝ ci zrobił? - spytałem. 
- To podłe Szwabisko ci ągle drwi z Napoleona!... Mówi, Ŝe złamał przysi ęgę 
rzeczypospolitej, Ŝe jest kuglarzem, któremu oswojony orzeł napluł w k apelusz... 
Nie - mówił Jan Mincel - z tym człowiekiem Ŝyć nie mog ę... 
Przez cały czas naszej rozmowy dwaj chłopcy i subie kt załatwiali interesantów, 
na których nawet nie zwracałem uwagi. Wtem skrzypn ęły tylne drzwi sklepu i spoza 
szaf wysun ęła si ę staruszka w Ŝółtej sukni, z dzbanuszkiem w r ęku. 
- Gut Morgen, meine Kinder!... Der Kaffee ist schon ... 
Pobiegłem i ucałowałem jej suche r ączyny, nie mog ąc słowa przemówi ć. 



- Ignaz!... Herr Jesäs... Ignaz! - zawołała, ściskaj ąc mnie. - Wo bist du so 
lange gewesen, lieber Ignaz?...  

 
No, przecie Grossmutter wie, Ŝe był na wojnie. Co si ę tu pyta ć, gdzie był? - 
wtr ącił Jan. 
- Herr Jesäs!... Aber du hast noch keinen Kaffee ge trunken?... 
- Naturalnie, Ŝe nie pił - odparł Jan w moim imieniu. 
- Du lieber Gott! Es ist ja schon zehn Uhr... 
Nalała mi kubek kawy, wr ęczyła trzy świe Ŝe bułki i znikła jak zwykle.  

 
Teraz główne drzwi otworzyły si ę z łoskotem i wbiegł Franc Mincel, tłu ściejszy i 
czerwie ńszy od brata.  

 
- Jak si ę masz, Ignacy!... - zawołał, padaj ąc mi w obj ęcia. 
- Nie całuj si ę z tym durniem, który jest zakał ą rodu Minclów!... rzekł do mnie 
Jan. 
- Oj! oj! co mi to za ród!... - odparł ze śmiechem Franc. - Nasz ojciec 
przyjechał taczkami we dwa psy... 
- Nie gadam z panem! - wrzasn ął Jan. 
- Ja te Ŝ nie do pana mówi ę, tylko do Ignacego - odparł Franc. - A nasz stryj - 
ci ągnął dalej - było przecie takie zakute Szwabisko, Ŝe wylazł z trumny po swoj ą 
szlafmyc ę, której mu tam zapomnieli wło Ŝyć... 
- Robisz mi pan afront w moim domu!... - krzykn ął Jan. 
- Nie przyszedłem do pa ńskiego domu, tylko do sklepu za sprawunkiem... Wice k! - 
zwrócił si ę Franc do chłopca - daj mi korek za grosz... Tylko zawi ń go w 
bibuł ę... Do widzenia, kochany Ignacy, wpadnij do mnie dz i ś wieczorem, to przy 
dobrej butelce pogadamy. A mo Ŝe i ten pan z tob ą przyjdzie - dodał ju Ŝ z ulicy, 
wskazuj ąc r ęką na sinego z gniewu Jana.  

 
- Noga moja nie postanie u podłego Szwaba! - krzykn ął Jan. 
To jednak nie przeszkodziło, Ŝe wieczorem byli śmy obaj u Franca.  

 
Mimochodem wspomn ę, Ŝe nie było tygodnia, w ci ągu którego bracia Minclowie nie 
pokłóciliby si ę i nie pogodzili przynajmniej ze dwa razy. Co za ś jest 
najosobliwszym, Ŝe przyczyny swarów nigdy nie wypływały z interesu n atury 
materialnej. Owszem, pomimo najwi ększych nieporozumie ń bracia zawsze por ęczali 
swoje kwity, po Ŝyczali sobie pieni ędzy i nawzajem płacili długi. Powody tkwiły w 
ich charakterach. 
Jan Mincel był romantyk i entuzjasta, Franc spokojn y i zgry  liwy; Jan był 
gor ącym bonapartyst ą, Franc republikaninem i specjalnym wrogiem Napoleo na III. 
Nareszcie Franc Mincel przyznawał si ę do niemieckiego pochodzenia, podczas gdy 
Jan uroczy ście twierdził, Ŝe Minclowie pochodz ą ze staro Ŝytnej polskiej rodziny 
Miętusów, którzy kiedy ś, mo Ŝe za Jagiellonów, a mo Ŝe za królów wybieralnych, 
osiedli mi ędzy Niemcami.  

 
Dość było jednego kieliszka wina, a Ŝeby Jan Mincel zacz ął bi ć pi ęściami w stół 
albo w plecy swoich s ąsiadów i wrzeszcze ć:  
 
- Czuj ę w sobie staro Ŝytn ą polsk ą krew!... Niemka nie mogłaby mnie urodzi ć!... 
Mam zreszt ą dokumenta... 
I bardzo zaufanym osobom pokazywał dwa stare dyplom y, z których jeden odnosił 
si ę do jakiego ś Modzelewskiego, kupca w Warszawie za czasów szwedz kich, a drugi 
do Milera, ko ściuszkowskiego porucznika. Jaki by przecie Ŝ istniał zwi ązek mi ędzy 
tymi osobami a rodzin ą Minclów - nie wiem po dzi ś dzie ń, cho ć obja śnienia 
niejednokrotnie słyszałem.  

 
Nawet z powodu wesela Jana wybuchn ął skandal mi ędzy bra ćmi: Jan bowiem 
zaopatrzył si ę na t ę uroczysto ść w amarantowy kontusz, Ŝółte buty i szabl ę, 
podczas gdy Franc o świadczył, Ŝe nie pozwoli na tak ą maskarad ę przy ślubie, 
cho ćby miał poda ć skarg ę do policji. Usłyszawszy to Jan przysi ągł, Ŝe zabije 
denuncjanta, je Ŝeli go zobaczy, i do weselnej kolacji ubrał si ę w szaty swoich 
przodków Mi ętusów. Franc za ś był i na ślubie, i na weselu, lecz cho ć nie gadał z 
bratem, na śmier ć zata ńcowywał mu Ŝonę i prawie do samobójstwa upił si ę jego 



winem.  

 
Nawet zgon Franca, który w roku 1856 zmarł na karbu nkuł, nie obszedł si ę bez 
awantury. W ci ągu trzech ostatnich dni obaj bracia po dwa razy wyk l ęli si ę i 
wydziedziczyli w sposób bardzo uroczysty. Mimo to F ranc cały maj ątek zapisał 
Janowi, a Jan przez kilka tygodni chorował z Ŝalu po bracie i - połow ę 
odziedziczonej fortuny (około dwudziestu tysi ęcy złotych) przekazał jakim ś trzem 
sierotkom, którymi nadto opiekował si ę do ko ńca Ŝycia.  

 
Dziwna była to rodzina!  
I otó Ŝ znowu zboczyłem od przedmiotu: miałem pisa ć o Wokulskim, a pisz ę o 
Minclach. Gdybym nie czuł si ę tak rze śkim, jak jestem, mógłbym pos ądzi ć si ę o 
Gadulstwo, zapowiadaj ące blisk ą staro ść.  
 
Powiedziałem, Ŝe w post ępowaniu Stasia Wokulskiego wielu rzeczy nie rozumie m i 
za ka Ŝdym razem mam ochot ę zapyta ć: na co to wszystko?... 
Otó Ŝ kiedym wrócił do sklepu, prawie co wieczór zbieral i śmy si ę u Grossmutter na 
górze: Jan i Franc Minclowie, a czasem i Małgosia P feifer. Małgosia z Janem 
siadywali w okiennej framudze i trzymaj ąc si ę za r ęce, patrzyli w niebo; Franc 
pił piwo z du Ŝego kufla (który miał cynow ą klap ę), staruszka robiła po ńczoch ę, a 
ja - opowiadałem dzieje kilku lat sp ędzonych za granic ą. 
Najcz ęściej, rozumie si ę, była mowa o t ęsknotach tułaczki, niewygodach 
Ŝołnierskiego Ŝycia albo o bitwach. W takiej chwili Franc wypijał podwójne 
porcje piwa, Małgosia przytulała si ę do Jana (do mnie nikt si ę tak nie 
przytulał), a Grossmutter gubiła oczka w po ńczosze. Gdym ju Ŝ sko ńczył, Franc 
wzdychał, szeroko rozsiadaj ąc si ę na kanapie, Małgosia całowała Jana, a Jan 
Małgosi ę, staruszka za ś trz ęsąc głow ą mówiła: 
- Jesäs! Jesäs!... wie is das schrecklich... Aber s ag mir, lieber Ignaz, wozu 
also bist du denn nach Ungarn gegangen? 
- No, przecie Grossmutter rozumie, Ŝe chodził do W ęgier na wojn ę - wtr ącił 
niecierpliwie Jan. 
Lecz staruszka ci ągle kr ęcąc głow ą ze zdziwienia mruczała do siebie: 
- Der Kaffee war ja immer gut und zu Mittag hat er sich doch immer 
vollgegessen... Warum hat er denn das getan?... 
- O! bo Grossmutter my śli tylko o kawie i o obiedzie - oburzył si ę Jan.  

 
Nawet kiedy opowiedziałem ostatnie chwile i straszn ą śmier ć Katza, starowina 
wprawdzie rozpłakała si ę, pierwszy raz od czasu, jak j ą znałem; niemniej jednak 
otarłszy łzy i wzi ąwszy si ę znowu do swej po ńczochy, szeptała:  

 
- Merkwürdig! Der Kaffee war ja immer gut und zu Mi ttag hat er sich doch immer 
vollgegessen... Warum hat er denn das getan?  
ToŜ samo ja dzi ś nieomal co godzin ę mówi ę o Stasiu Wokulskim. Miał po śmierci 
Ŝony spokojny kawałek chleba, wi ęc po co pojechał do Bułgarii? Zdobył tam taki 
maj ątek, Ŝe mógłby sklep zwin ąć: po co za ś rozszerzył go? Ma przy nowym sklepie 
pyszne dochody, wi ęc po co tworzy jeszcze jak ąś spółk ę?...  

 
Po co wynaj ął dla siebie ogromne mieszkanie? Po co kupił powóz i konie? Po co 
pnie si ę do arystokracji, a unika kupców, którzy mu tego da rowa ć nie mog ą?A w 
jakim celu zajmuje si ę furmanem Wysockim albo jego bratem, dró Ŝnikiem z kolei 
Ŝelaznej? Po co kilku biednym czeladnikom zało Ŝył warsztaty? Po co opiekuje si ę 
nawet nierz ądnic ą, która cho ć mieszka u magdalenek, mocno szkodzi jego 
reputacji?... 
A jaki on sprytny... Kiedy dowiedziałem si ę na giełdzie o zamachu Hödla, wracam 
do sklepu i patrz ąc mu bystro w oczy, mówi ę: 
- Wiesz, Stasiu, jaki ś Hödel strzelił do cesarza Wilhelma...  

 
A on, jakby nigdy nic, odpowiada: 
- Wariat. 
- Ale temu wariatowi - ja mówi ę - zetn ą głow ę. 
- I słusznie - on odpowiada - nie b ędzie si ę mnoŜył ród wariacki. 
śeby mu przy tym drgn ął cho ć jeden muskuł, nic. Skamieniałem wobec jego zimnej 
krwi. 



Kochany Stasiu, ty ś sprytny, alem i ja nie w ciemi ę bity: wiem wi ęcej, ani Ŝeli 
przypuszczasz, i to mi tylko bolesne, Ŝe nie masz do mnie zaufania. Bo rada 
przyjaciela i starego Ŝołnierza mogłaby ci ę uchroni ć od niejednego głupstwa, 
je Ŝeli nie od plamy... 
Ale co ja tu b ędę wypowiada ć własne opinie; niech mówi za mnie bieg wypadków. 
W pocz ątkach maja wprowadzili śmy si ę do nowego sklepu, który obejmuje pi ęć 
ogromnych salonów. W pierwszym pokoju, na lewo, mie szcz ą si ę same ruskie 
tkaniny: perkale, kretony, jedwabie i aksamity. Dru gi pokój zaj ęty jest w 
połowie na te same tkaniny, a w połowie na drobiazg i do ubrania słu Ŝące: 
kapelusze, kołnierzyki, krawaty, parasolki. W salon ie frontowym 
najwykwintniejsza galanteria: br ązy, majoliki, kryształy, ko ść słoniowa. 
Nast ępny pokój na prawo lokuje zabawki tudzie Ŝ wyroby z drzewa i metalów, a w 
ostatnim pokoju na prawo s ą towary z gumy i skóry.  
Tak sobie to uporz ądkowałem; nie wiem, czy wła ściwie, ale Bóg mi świadkiem, Ŝem 
chciał jak najlepiej. Wreszcie pytałem o zdanie Sta sia Wokulskiego; ale on, 
zamiast co ś poradzi ć, tylko wzruszał ramionami i u śmiechał si ę, jakby mówił: 
"A có Ŝ mnie to obchodzi..." 
Dziwny człowiek! Przyjdzie mu do głowy genialny pla n, wykona go w ogólnych 
zarysach, ale - ani dba o szczegóły. On kazał przen ie ść sklep, on zrobił go 
ogniskiem handlu ruskich tkanin i galanterii zagran icznej, on zorganizował cał ą 
administracj ę. Ale zrobiwszy to, dzi ś ani miesza si ę do sklepu: składa wizyty 
wielkim panom albo je  dzi swoim powozem do Łazienek, albo gdzie ś znika bez 
śladu; a w sklepie ukazuje si ę ledwie przez par ę godzin na dzie ń. Przy tym 
roztargniony, rozdra Ŝniony, jakby na co ś czekał albo czego ś si ę obawiał. Ale có Ŝ 
to za złote serce!  

 
Ze wstydem wyznaj ę, Ŝe było mi troch ę przykro wynosi ć si ę na nowy lokal. Jeszcze 
ze sklepem pół biedy; nawet wol ę słu Ŝyć w ogromnym magazynie, na wzór paryskich, 
ani Ŝeli w takim kramie, jakim był nasz poprzedni. śal mi jednak było mego 
pokoju, w którym dwadzie ścia pi ęć lat przemieszkałem. Poniewa Ŝ do lipca 
obowi ązuje nas stary kontrakt, wi ęc do połowy maja siedziałem w moim pokoiku, 
przypatruj ąc si ę jego ścianom, kracie, która przypominała mi najmilsze chw ile w 
Zamościu, i starym sprz ętom.  

 
"Jak ja to wszystko rusz ę, jak ja to przenios ę, Bo Ŝe miłosierny!..."- my ślałem.  

 
AŜ jednego dnia, około połowy maja (rozeszły si ę wówczas wie ści mocno pokojowe), 
Sta ś przed samym zamkni ęciem sklepu przychodzi do mnie i mówi: 
- Có Ŝ, stary, czas by si ę przeprowadzi ć na nowe mieszkanie. Doznałem takiego 
uczucia, jakby ze mnie krew wyciekła. A on prawi da lej: 
- Chod  Ŝe ze mn ą, poka Ŝę ci nowy lokal, który wzi ąłem dla ciebie w tym samym 
domu. 
- Jak to wzi ąłe ś? - pytam. - Przecie Ŝ musz ę umówi ć si ę o cen ę z gospodarzem.  

 
- Ju Ŝ zapłacone! - on odpowiada. 
Wziął mnie pod r ękę i prowadzi przez tylne drzwi sklepu do sieni. 
- Ale Ŝ - mówi ę - tu lokal zaj ęty... 
Zamiast odpowiedzi otworzył drzwi po drugiej stroni e sieni... Wchodz ę... słowo 
honoru - salon!... Meble kryte utrechtem, na stołac h albumy, w oknie majoliki... 
Pod ścian ą biblioteka...  

 
- Masz tu - mówi Sta ś pokazuj ąc bogato oprawne ksi ąŜki - trzy historie Napoleona 
I, Ŝycie Garibaldiego i Kossutha, histori ę Węgier... 
Z ksi ąŜek byłem bardzo kontent, ale ten salon, musz ę wyzna ć, zrobił na mnie 
przykre wra Ŝenie. Sta ś spostrzegł to i u śmiechn ąwszy si ę, nagle otworzył drugie 
drzwi.  

 
BoŜe miłosierny!... ale Ŝ ten drugi pokój to mój pokój, w którym mieszkałem od 
lat dwudziestu pi ęciu. Okna zakratowane, zielona firanka, mój czarny stół... A 
pod ścian ą naprzeciw moje Ŝelazne łó Ŝko, dubeltówka i pudło z gitar ą...  

 
- Jak to - pytam - wi ęc mnie ju Ŝ przenie śli?...  

 



- Tak - odpowiada Sta ś - przenie śli ci ka Ŝdy ćwieczek, nawet płacht ę dla Ira. 
MoŜe to si ę wyda komu śmiesznym, ale ja miałem łzy w oczach...  

 
Patrzyłem na jego surow ą twarz, smutne oczy i prawie nie mogłem wyobrazi ć sobie, 
Ŝe ten człowiek jest tak domy ślny i posiada tak ą delikatno ść uczu ć. Bo Ŝebym mu 
cho ć wspomniał o tym... On sam odgadł, Ŝe mog ę t ęskni ć za dawn ą siedzib ą, i sam 
czuwał nad przeprowadzeniem moich gratów. 
Szcz ęśliwa byłaby kobieta, z któr ą by on si ę o Ŝenił (mam nawet dla niego 
parti ę...); ale on si ę chyba nie o Ŝeni. Jakie ś dzikie my śli snuj ą mu si ę po 
głowie, ale nie o mał Ŝeństwie, niestety!... Ile to ju Ŝ powa Ŝnych osób 
przychodziło do naszego sklepu niby za sprawunkami,  a naprawd ę w swaty do Stasia 
i - wszystko na nic.  

 
Taka pani Szperlingowa ma ze sto tysi ęcy rubli gotowizn ą i dystylarni ę. Czego 
ona ju Ŝ nie kupiła u nas, a wszystko dlatego, a Ŝeby mnie zapyta ć: 
- Có Ŝ, nie Ŝeni si ę pan Wokulski? 
- Nie, pani dobrodziejko... 
- Szkoda! - mówi pani Szperlingowa, wzdychaj ąc. - Pi ękny sklep, du Ŝy maj ątek, 
ale - wszystko to rozejdzie si ę... bez gospodyni. Gdyby za ś pan Wokulski wybrał 
sobie jak ą powa Ŝną i maj ętn ą kobiet ę, wzmocniłby si ę nawet jego kredyt.  

 
-  wi ęte słowa pani dobrodziejki... - ja odpowiadam.  

 
- Adieu! panie Rzecki - ona mówi (kład ąc na kasie dwadzie ścia albo i 
pi ęćdziesi ąt rubli). - Ale niech Ŝe pan czasem nie wspomni panu Wokulskiemu o 
tym, Ŝe ja mówiłam co ś o mał Ŝeństwie. Bo gotów pomy śle ć, Ŝe stara baba poluje na 
niego... Adieu, panie Rzecki...  

 
- Owszem, nie zaniedbam wspomnie ć mu o tym... 
I zaraz my śl ę, Ŝe gdybym ja był Wokulskim, w jednej chwili o Ŝeniłbym si ę z t ą 
bogat ą wdową. Jak ona zbudowana, Herr Jesäs!... 
Albo taki Szmeterling, rymarz. Ile razy załatwiamy rachunek, mówi: 
- Nie mógłby si ę, panie tego, taki, panie tego, Wokulski Ŝeni ć?... 
Chłop, panie, ognisty; kark jak u byka... śeby mnie piorun, panie tego, trzasł, 
sam oddałbym mu córk ę, a w posagu dałbym im rocznie za dziesi ęć tysi ęcy, panie 
tego, rubli towaru... No? 
Albo taki radca Wro ński. Niebogaty, cichutki, ale kupuje u nas co tydzi eń cho ćby 
par ę r ękawiczek i za ka Ŝdym razem mówi: 
- Ma tu Polska nie gin ąć, mój Bo Ŝe, kiedy tacy jak Wokulski nie Ŝeni ą si ę. Bo to 
nawet, mój Bo Ŝe, nie potrzebuje człowiek posagu, wi ęc mógłby znale  ć panienk ę, 
która, mój Bo Ŝe! i do fortepianu, i domem zarz ądzi, i zna j ęzyki... 
Takich swatów dziesi ątki przewijaj ą si ę przez nasz sklep. Niektóre matki, ciotki 
albo ojcowie po prostu przyprowadzaj ą do nas panny na wydaniu. Matka, ciotka 
albo ojciec kupuje co ś za rubla, a tymczasem panna chodzi po sklepie, sia da, 
bierze si ę pod boki, a Ŝeby zwróci ć uwag ę na swoj ą figur ę, wysuwa naprzód praw ą 
nóŜkę, potem lew ą nó Ŝkę, potem wystawia r ączki... Wszystko w tym celu, a Ŝeby 
złapa ć Stacha, a jego albo nie ma w sklepie, albo je Ŝeli jest, to nawet nie 
patrzy na towar, jakby mówił: 
- Taksacj ą zajmuje si ę pan Rzecki... 
Wyjąwszy rodzin maj ących dorosłe córki tudzie Ŝ wdów i panien na wydaniu, które 
zdaj ą si ę by ć odwa Ŝniejszymi od w ęgierskiej piechoty, biedny mój Stach nie 
cieszy si ę sympati ą. Nic dziwnego - oburzył przeciw sobie wszystkich f abrykantów 
jedwabnych i bawełnianych, a tak Ŝe kupców, którzy sprzedaj ą ich towary. 
Raz, przy niedzieli (rzadko mi si ę to zdarza), zaszedłem do handelku na 
śniadanie. Kieliszek any Ŝówki i kawałek śledzia przy bufecie, a do stołu 
porcyjka flaków i ćwiartka porteru - oto bal! Zapłaciłem niecałego rub la, ale 
com si ę nałykał dymu, a com si ę nasłuchał!... Wystarczy mi tego na par ę lat. 
W dusznym i ciemnym jak w ędzarnia pokoju, gdzie mi flaki podano, siedziało ze  
sze ściu jegomo ściów przy jednym stole. Byli to ludzie spasieni i d obrze odziani; 
zapewne kupcy, obywatele miejscy, a mo Ŝe i fabrykanci. Ka Ŝdy wygl ądał tak na 
trzy do pi ęciu tysi ęcy rubli rocznego dochodu. 
Poniewa Ŝ nie znałem tych panów, a zapewne i oni mnie, nie m ogę wi ęc pos ądzi ć ich 
o umy śln ą szykan ę. Prosz ę jednak wyobrazi ć sobie, co za traf, Ŝe wła śnie gdym 



wszedł do pokoju, rozmawiali o Wokulskim.  

 
Kto mówił, z przyczyny dymu nie widziałem; wreszcie  nie śmiałem podnie ść oczu od 
talerza.  

 
- Karier ę zrobił! - mówił gruby głos. - Za młodu wysługiwał si ę takim jak my, a 
ku staro ści chce mu si ę fagasowa ć wielkim panom.  

 
- Ci dzisiejsi panowie - wtr ącił jegomo ść dychawiczny - tyle warci co i on. 
Gdzie by to dawniej w hrabskim domu przyjmowali eks -kupczyka, który przez o Ŝenek 
dorobił si ę maj ątku...  miech powiedzie ć!... - Fraszka o Ŝenek - odparł gruby 
głos, zakrztusiwszy si ę nieco - bogaty o Ŝenek nie ha ńbi. Ale te miliony, 
zarobione na dostawach w czasie wojny, z daleka pac hną kryminałem. 
- Podobno nie kradł - odezwał si ę półgłosem kto ś trzeci.  

 
- W takim razie nie ma milionów - hukn ął bas. - A w takim znowu wypadku po co 
zadziera nosa!... czego pnie si ę do arystokracji? 
- Mówi ą - dorzucił inny głos - Ŝe chce zało Ŝyć spółk ę z samych szlachciców... 
- Aha!... I oskuba ć ich, a potem zemkn ąć - wtr ącił dychawiczny. 
- Nie - mówił bas - on z tych dostaw nie obmyje si ę nawet szarym mydłem. Kupiec 
galanteryjny robi dostawy! Warszawiak jedzie do Buł garii!... 
- Pa ński brat, in Ŝynier, je  dził za zarobkiem jeszcze dalej - odezwał si ę 
półgłos.  

 
- Zapewne! - przerwał bas. - Czy mo Ŝe i sprowadzał perkaliki z Moskwy? Tu jest 
drugi s ęk: zabija przemysł krajowy!... 
- Ehe! He!... - za śmiał si ę kto ś dot ąd milcz ący - to ju Ŝ do kupca nie nale Ŝy. 
Kupiec jest od tego, a Ŝeby sprowadzał ta ńszy towar i z lepszym zyskiem dla 
siebie. Nieprawda?... Ehe! He!... 
- W ka Ŝdym razie nie dałbym trzech groszy za jego patrioty zm - odparł bas. 
- Podobno jednak - wtr ącił półgłos - ten Wokulski dowiódł swego patriotyzm u nie 
tylko j ęzykiem... 
- Tym gorzej - przerwał bas. - Dowodził b ędąc gołym; ochłon ął, poczuwszy ruble w 
kieszeni. 
- O!... Ŝe te Ŝ my zawsze kogo ś musimy pos ądza ć albo o zdrad ę kraju, albo o 
złodziejstwo! Nieładnie!... - oburzał si ę półgłos.  

 
- Co ś go pan mocno bronisz?... - spytał bas, posuwaj ąc krzesłem.  

 
- Broni ę, bom troch ę o nim słyszał - odpowiedział półgłos.- Furmani u m nie 
niejaki Wysocki, który umierał z głodu, nim Wokulsk i postawił go na nogi... 
- Za pieni ądze z dostaw w Bułgarii!... Dobroczy ńca!... 
- Inni, panie, zbogacili si ę na funduszach narodowych i - nic. Ehe! He!... 
- W ka Ŝdym razie ciemna to figura - zakonkludował dychawic zny. - Rzuca si ę w 
prawo i w lewo, sklepu nie pilnuje, perkaliki sprow adza, szlacht ę jakby chciał 
naci ągnąć... 
Poniewa Ŝ chłopiec sklepowy w tej chwili przyniósł im nowe b utelki, wi ęc 
wymknąłem si ę po cichu. Nie wmieszałem si ę do tej rozmowy, gdy Ŝ znaj ąc Stacha od 
dziecka, mógłbym im powiedzie ć tylko dwa wyrazy: "Jeste ście podli..."I to 
wszystko gadaj ą wówczas, kiedy ja dr Ŝę z obawy o jego przyszło ść, kiedy wstaj ąc 
i kład ąc si ę spa ć pytam: "Co on robi? po co robi? i co z tego wynikn ie?..." I to 
wszystko gadaj ą o nim dzi ś, przy mnie, który wczoraj patrzyłem, jak dró Ŝnik 
Wysocki upadł mu do nóg, dzi ękuj ąc za przeniesienie do Skierniewic i udzielenie 
zapomogi...  

 
Prosty człowiek, a jaki uczciwy! Przywiózł ze sob ą dziesi ęcioletniego syna i 
wskazuj ąc na Wokulskiego mówił: 
- Przypatrz Ŝe si ę, Pietrek, panu, bo to nasz najwi ększy dobrodziej... Jakby 
kiedy zechciał, Ŝeby ś sobie uci ął r ękę dla niego, utnij, a jeszcze mu si ę nie 
wywdzi ęczysz...  

 
Albo ta dziewczyna, która pisała do niego od magdal enek:  



"Przypomniałam sobie jedn ą modlitw ę z dziecinnych czasów, a Ŝeby modli ć si ę za 
pana..." 
Oto ludzie pro ści, oto dziewczyny wyst ępne; czyli Ŝ oni i one nie maj ą wi ęcej 
szlachetnych uczu ć ani Ŝeli my, surdutowcy, po całym mie ście chwal ący si ę 
cnotami, w które zreszt ą Ŝaden z nas nie wierzy. Ma Sta ś racj ę, Ŝe zaj ął si ę 
losem tych biedaków, chocia Ŝ... mógłby si ę nimi zajmowa ć w sposób troch ę 
spokojniejszy...  

 
Ach! bo trwo Ŝą mnie jego nowe znajomo ści...  

 
Pamiętam, w pocz ątkach maja wchodzi do sklepu jaki ś bardzo niewyra  ny jegomo ść 
(rude faworyty, oczy paskudne) i poło Ŝywszy na kantorku swój bilet wizytowy, 
mówi dosy ć połamanym j ęzykiem:  

 
- Prosz ę powiedzie ć pan Wokulski, ja b ędę dzi ś siódma... I tyle. Spojrzałem na 
bilet, czytam: "Wiliam Colins, nauczyciel j ęzyka angielskiego..." Có Ŝ to za 
farsa?... Przecie chyba Wokulski nie b ędzie uczył si ę po angielsku?... Wszystko 
jednak zrozumiałem, gdy na drugi dzie ń przyszły telegramy o... zamachu Hödla... 
Albo inna znajomo ść, jaka ś pani Meliton, która zaszczyca nas wizytami od chwi li 
powrotu Stasia z Bułgarii. Chuda baba, mała, trajko cze jak młyn, a czujesz, Ŝe 
mówi tylko to, co chce powiedzie ć. Wpada raz, w ko ńcu maja:  

 
- Jest pan Wokulski? Pewno nie ma, spodziewam si ę... Wszak mówi ę z panem 
Rzeckim? Zaraz to zgadłam... Co za pi ękna neseserka!... drzewo oliwkowe, znam 
si ę na tym. Niech pan powie panu Wokulskiemu, a Ŝeby mi to przysłał, on wie mój 
adres, i - a Ŝeby jutro, około pierwszej, był w Łazienkach... 
- W których, przepraszam? - spytałem, oburzony jej zuchwalstwem. 
- Jeste ś pan błazen... W królewskich! - odpowiada mi ta dam a.  
 
No i có Ŝ!... Wokulski posłał jej neseserk ę i pojechał do Łazienek. Wróciwszy za ś 
stamt ąd, powiedział mi, Ŝe... w Berlinie zbierze si ę kongres dla zako ńczenia 
wojny wschodniej... I kongres jest!... 
TaŜ sama jejmo ść wpada drugi raz, zdaje mi si ę, pierwszego czerwca.  

 
- Ach! - woła - có Ŝ to za pi ękny wazon!... z pewno ści ą francuska majolika, znam 
si ę na tym... Powiedz pan panu Wokulskiemu, a Ŝeby mi go przysłał, i... (tu 
dodała szeptem) i... powiedz mu pan jeszcze, Ŝe pojutrze około pierwszej... 
Gdy wyszła, rzekłem do Lisieckiego: 
- Załó Ŝ si ę pan, Ŝe pojutrze b ędziemy mieli wa Ŝną polityczn ą wiadomo ść.  
 
- Niby trzeciego czerwca?... - odparł, śmiej ąc si ę. 
Prosz ę sobie jednak wyobrazi ć nasze miny, kiedy przyszedł telegram donosz ący... 
o zamachu Nobilinga w Berlinie!... Ja my ślałem, Ŝe padn ę trupem, Lisiecki od tej 
pory zaprzestał ju Ŝ nieprzyzwoitych Ŝartów na mój rachunek i co gorsze, zawsze 
wypytuje mnie o wiadomo ści polityczne...  

 
Zaprawd ę! strasznym nieszcz ęściem jest wielka reputacja. Ja bowiem od chwili, 
kiedy Lisiecki zwraca si ę do mnie jako do "poinformowanego", straciłem sen i  
reszt ę apetytu...  

 
CóŜ dopiero musi si ę dzia ć z moim biednym Stachem, który utrzymuje ci ągłe 
stosunki z tym panem Colinsem i z t ą pani ą Melitonow ą... 
BoŜe miłosierny, czuwaj nad nami!... 
JuŜ kiedym si ę tak rozgadał (dalibóg, robi ę si ę plotkarzem), wi ęc musz ę doda ć, 
Ŝe i w naszym sklepie panuje jaki ś niezdrowy ferment. Oprócz mnie jest siedmiu 
subiektów (czy kiedy marzył o czym ś podobnym stary Mincel!), ale - nie ma 
jedno ści. Klejn i Lisiecki, jako dawniejsi, trzymaj ą tylko z sob ą, reszt ę za ś 
kolegów traktuj ą w sposób nie powiem pogardliwy, ale troch ę z góry. Trzej za ś 
nowi subiekci: galanteryjny, metalowy i gumowy, zno wu tylko z sob ą si ę wdaj ą, s ą 
sztywni i pochmurni. Wprawdzie poczciwy Zi ęba, chc ąc ich zbli Ŝyć, biega od 
starych do nowych i ci ągle im co ś perswaduje; ale nieborak ma tak nieszcz ęśliw ą 



r ękę, Ŝe antagoni ści po ka Ŝdej próbie godzenia krzywi ą si ę na siebie jeszcze 
szkaradniej. 
MoŜe gdyby nasz magazyn (z pewno ści ą jest to magazyn, a w dodatku pierwszorz ędny 
magazyn!), otó Ŝ gdyby on rozwijał si ę stopniowo, gdyby śmy co rok przybierali po 
jednym subiekcie - nowy człowiek wsi ąknąłby mi ędzy starych i istniałaby 
harmonia. Ale jak od razu przybyło pi ęciu ludzi świe Ŝych, jak jeden drugiemu 
cz ęsto g ęsto wchodzi w drog ę (bo w tak krótkim czasie nie mo Ŝna ani towarów 
nale Ŝycie uporz ądkować, ani ka Ŝdemu okre śli ć sfery jego obowi ązków), jest 
naturalnym, Ŝe musz ą wyradza ć si ę niesnaski. No, ale co ja mam si ę wdawa ć w 
krytyk ę czynno ści pryncypała i jeszcze człowieka, który ma wi ęcej rozumu ani Ŝeli 
my wszyscy...  

 
W jednym tylko punkcie godz ą si ę starzy i nowi panowie, a nawet pomaga im Zi ęba, 
oto: je Ŝeli chodzi o dokuczenie siódmemu naszemu subiektowi  - Szlangbaumowi. Ten 
Szlangbaum (znam go od dawna) jest moj Ŝeszowego wyznania, ale człowiek porz ądny. 
Mały, czarny, zgarbiony, zaro śni ęty, słowem - trzech groszy nie dałby ś za niego, 
kiedy siedzi za kantorkiem. Ale niech no go ść wejdzie (Szlangbaum pracuje w 
wydziale ruskich tkanin), Chryste elejson... Kr ęci si ę jak fryga; dopiero co był 
na najwy Ŝszej półce na prawo, ju Ŝ jest przy najni Ŝszej szufladzie na środku i w 
tej samej chwili znowu gdzie ś pod sufitem na lewo. Kiedy zacznie rzuca ć sztuki, 
zdaje si ę, Ŝe to nie człowiek, ale machina parowa; kiedy zaczni e rozwija ć i 
mierzy ć, my śl ę, Ŝe bestia ma ze trzy pary r ąk. Przy tym rachmistrz zawołany, a 
jak zacznie rekomendowa ć towary, podsuwa ć kupuj ącemu projekta, odgadywa ć gusta, 
wszystko niezmiernie powa Ŝnym tonem, to słowo honoru daj ę, Ŝe Mraczewski w 
kąt!... Szkoda tylko, Ŝe jest taki mały i brzydki; musimy mu doda ć jakiego ś 
głupiego, a przystojnego chłopaka za pomocnika dla dam. Bo wprawdzie z ładnym 
subiektem damy dłu Ŝej siedz ą, ale za to mniej grymasz ą i mniej si ę targuj ą. 
(Swoj ą drog ą, niechaj nas Bóg zachowa od damskiej klienteli. Ja  moŜe dlatego nie 
mam odwagi do mał Ŝeństwa, Ŝe ci ągle widuj ę damy w sklepie. Stwórca świata, 
formuj ąc cud natury, zwany kobiet ą, z pewno ści ą nie zastanowił si ę, jakiej 
kl ęski narobi kupcom.)  

 
Otó Ŝ Szlangbaum jest w całym znaczeniu porz ądnym obywatelem, a mimo to wszyscy 
go nie lubi ą, gdy Ŝ - ma nieszcz ęście by ć starozakonnym...  

 
W ogóle, mo Ŝe od roku, uwa Ŝam, Ŝe do starozakonnych ro śnie niech ęć; nawet ci, 
którzy przed kilkoma laty nazywali ich Polakami moj Ŝeszowego wyznania, dzi ś zw ą 
ich śydami. Za ś ci, którzy niedawno podziwiali ich prac ę, wytrwało ść i 
zdolno ści, dzi ś widz ą tylko wyzysk i szachrajstwo.  

 
Słuchaj ąc tego, czasem my śl ę, Ŝe na ludzko ść spada jaki ś mrok duchowy, podobny 
do nocy. W dzie ń wszystko było ładne, wesołe i dobre; w nocy wszyst ko brudne i 
niebezpieczne. Tak sobie my śl ę, ale milcz ę; bo có Ŝ moŜe znaczy ć s ąd starego 
subiekta wobec głosu znakomitych publicystów, którz y dowodz ą, Ŝe śydzi krwi 
chrze ścija ńskiej u Ŝywaj ą na mace i Ŝe powinni by ć w prawach swoich ograniczeni. 
Nam kule nad głowami inne wy świstywały hasła, pami ętasz, Katz?... Taki stan 
rzeczy w osobliwy sposób oddziaływa na Szlangbauma.  Jeszcze w roku zeszłym 
człowiek ten nazywał si ę Szlangowskim, obchodził Wielkanoc i Bo Ŝe Narodzenie, i 
z pewno ści ą najwierniejszy katolik nie zjadał tyle kiełbasy co  on. Pami ętam, Ŝe 
gdy raz w cukierni zapytano go:  

 
- Nie lubisz pan lodów, panie Szlangowski? 
Odpowiedział: 
- Lubi ę tylko kiełbas ę, ale bez czosnku. Czosnku znie ść nie mog ę.  
 
Wrócił z Syberii razem ze Stachem i doktorem Szuman em i zaraz wst ąpił do 
chrze ścija ńskiego sklepu, cho ć śydzi dawali mu lepsze warunki. Od tej te Ŝ pory 
ci ągle pracował u chrze ścijan i dopiero w roku bie Ŝącym wymówili mu posad ę.  
 
W pocz ątkach maja pierwszy raz przyszedł do Stacha z pro śbą. Był bardziej 
skurczony i miał czerwie ńsze oczy ni Ŝ zwykle.  

 



- Stachu - rzekł pokornym głosem - uton ę na Nalewkach, je Ŝeli mnie nie 
przygarniesz. 
- Dlaczego Ŝeś od razu do mnie nie przyszedł? - spytał Stach.  

 
- Nie śmiałem... Bałem si ę, Ŝeby nie mówili o mnie, Ŝe śyd musi si ę wsz ędzie 
wkr ęci ć. I dzi ś nie przyszedłbym, gdyby nie troska o dzieci.  

 
Stach wzruszył ramionami i natychmiast przyj ął Szlangbauma z pensj ą półtora 
tysi ąca rubli rocznie. 
Nowy subiekt od razu wzi ął si ę do roboty, a w pół godziny pó  niej mrukn ął 
Lisiecki do Klejna:  

 
- Co tu, u diabła, tak czosnek zalatuje, panie Klej n?.. 
Zaś w kwadrans pó  niej, nie wiem ju Ŝ z jakiej racji, dodał: - Jak te kanalie 
śydy cisn ą si ę na Krakowskie Przedmie ście! Nie mógłby to parch, jeden z drugim, 
pilnowa ć si ę Nalewek albo  wi ętojerskiej?  

 
Szlangbaum milczał, tylko drgały mu czerwone powiek i. 
Szcz ęściem, obie te zaczepki słyszał Wokulski. Wstał od b iurka i rzekł tonem, 
którego, co prawda, nie lubi ę: 
- Panie... panie Lisiecki! Pan Henryk Szlangbaum by ł moim koleg ą wówczas, kiedy 
działo mi si ę bardzo  le. Czyby ś wi ęc pan nie pozwolił mu kolegowa ć ze mn ą dzi ś, 
kiedy mam si ę troch ę lepiej?...  

 
Lisiecki zmi ęszał si ę czuj ąc, Ŝe jego posada wisi na włosku. Ukłonił si ę, co ś 
mrukn ął, a wtedy Wokulski zbli Ŝył si ę do Szlangbauma i u ściskawszy go, 
powiedział:  

 
- Kochany Henryku, nie bierz do serca drobnych przy cinków, bo my tu sobie po 
kole Ŝeńsku wszyscy docinamy. O świadczam ci tak Ŝe, Ŝe je Ŝeli opu ścisz kiedy ten 
sklep, to chyba razem ze mn ą.  
 
Stanowisko Szlangbauma wyja śniło si ę od razu; dzi ś mnie pr ędzej co ś powiedz ą 
(ba! nawet zwymy ślaj ą) ani Ŝeli jemu. Ale czy wynalazł kto sposób przeciw 
półsłówkom, minom i spojrzeniom?... A to wszystko t ruje biedaka, który mi nieraz 
mówi, wzdychaj ąc: 
- Ach, gdybym si ę nie bał, Ŝe mi dzieci z Ŝydziej ą, jednej chwili uciekłbym st ąd 
na Nalewki... 
- Bo dlaczego, panie Henryku - spytałem go - raz si ę, do licha, nie ochrzcisz?.. 
- Zrobiłbym to przed laty, ale nie dzi ś. Dzi ś zrozumiałem, Ŝe jako śyd jestem 
tylko nienawistny dla chrze ścijan, a jako meches byłbym wstr ętny i dla 
chrze ścijan, i dla śydów. Trzeba przecie z kim ś Ŝyć. Zreszt ą - dodał ciszej - 
mam pi ęcioro dzieci i bogatego ojca, po którym b ędę dziedziczy ć... 
Rzecz ciekawa. Ojciec Szlangbauma jest lichwiarzem,  a syn, a Ŝeby od niego grosza 
nie wzi ąć, bieduje po sklepach jako subiekt. 
Nieraz we cztery oczy rozmawiałem o nim z Lisieckim . 
- Za co - pytam - prze śladujecie go? Wszak Ŝe on prowadzi dom na sposób 
chrze ścija ński, a nawet dzieciom urz ądza choink ę...  

 
- Bo uwa Ŝa - mówi Lisiecki - Ŝe korzystniej jada ć mac ę z kiełbas ą ani Ŝeli sam ą. 
- Był na Syberii, nara Ŝał si ę... 
- Dla geszeftu... Dla geszeftu nazywał si ę te Ŝ Szlangowskim, a teraz znowu 
Szlangbaumem, kiedy jego stary ma astm ę. 
- Kpili ście - mówi ę - Ŝe stroi si ę w cudze pióra, wi ęc wrócił do dawnego 
nazwiska.  

 
- Za które dostanie ze sto tysi ęcy rubli po ojcu - odparł Lisiecki. 
Teraz i ja wzruszyłem ramionami i umilkłem.  le nazywa ć si ę Szlangbaumem,  le 
Szlangowskim;  le by ć śydem,  le mechesem... Noc zapada, noc, podczas której 
wszystko jest szare i podejrzane!  

 



A swoj ą drog ą Stach na tym cierpi. Nie tylko bowiem przyj ął do sklepu 
Szlangbauma, ale jeszcze daje towary Ŝydowskim kupcom i paru śydków przypu ścił 
do współki. Nasi krzycz ą i gro Ŝą, ale nie jego straszy ć; zaci ął si ę i nie 
ust ąpi, cho ćby go piekli w ogniu.  

 
Czym si ę to wszystko sko ńczy, Bo Ŝe miłosierny... 
Ale, ale!... Ci ągle odbiegaj ąc od przedmiotu, zapomniałem kilku bardzo wa Ŝnych 
szczegółów. Mam na my śli Mraczewskiego, który od pewnego czasu albo krzy Ŝuje mi 
plany, albo wprowadza w bł ąd świadomie.  

 
Chłopak ten otrzymał u nas dymisj ę za to, Ŝe w obecno ści Wokulskiego troch ę 
zwymyślał socjalistów. Pó  niej jednak Ŝe Stach dał si ę ubłaga ć i zaraz po 
Wielkiejnocy wysłał Mraczewskiego do Moskwy, podwy Ŝszaj ąc mu nawet pensj ę.  
 
Nie przez jeden wieczór zastanawiałem si ę nad znaczeniem owej podró Ŝy czy 
zsyłki. 
Lecz gdy po trzech tygodniach Mraczewski przyjechał  stamt ąd do nas wybiera ć 
towary, natychmiast zrozumiałem plan Stacha. 
Pod fizycznym wzgl ędem młodzieniec ten niewiele si ę zmienił: zawsze wygadany i 
ładny, mo Ŝe cokolwiek bledszy. Mówi, Ŝe Moskwa mu si ę podobała, a nade wszystko 
tamtejsze kobiety, które maj ą mie ć wi ęcej wiadomo ści i ognia, ale za to mniej 
przes ądów ani Ŝeli nasze. Ja tak Ŝe, póki byłem młody, uwa Ŝałem, Ŝe kobiety miały 
mniej przes ądów ani Ŝeli dzi ś.  
 
Wszystko to jest dopiero wst ępem. Mraczewski bowiem przywiózł ze sob ą trzy 
bardzo podejrzane indywidua, nazywaj ąc ich "prykaszczykami", i - cał ą pak ę 
jakich ś broszur. Owi "prykaszczykowie" mieli niby co ś ogl ądać w naszym sklepie, 
ale robili to w taki sposób, Ŝe nikt ich u nas nie widział. Włóczyli si ę po 
całych dniach i przysi ągłbym, Ŝe przygotowywali u nas grunt do jakiej ś 
rewolucji. Spostrzegłszy jednak, Ŝe mam na nich zwrócone oko, ile razy przyszli 
do sklepu, zawsze udawali pijanych, a ze mn ą rozmawiali wył ącznie o kobietach, 
twierdz ąc wbrew Mraczewskiemu, Ŝe Polki to "sama prelest" - tylko bardzo podobne 
do śydówek. 
Udawałem, Ŝe wierz ę wszystkiemu, co mówi ą, i za pomoc ą zr ęcznych pyta ń 
przekonałem si ę, i Ŝ - najlepiej znane im s ą okolice bli Ŝsze Cytadeli. Tam wi ęc 
maj ą interesa. śe za ś domysły moje nie były bezpodstawnymi, dowiódł fakt , i Ŝ owi 
"prykaszczykowie" zwrócili nawet na siebie uwag ę policji. W ci ągu dziesi ęciu 
dni, nic wi ęcej, tylko trzy razy odprowadzano ich do cyrkułów. Widocznie jednak 
muszą mie ć wielkie stosunki, poniewa Ŝ ich uwolniono. 
Kiedym zakomunikował Wokulskiemu moje podejrzenia c o do "prykaszczyków" - Stach 
tylko u śmiechn ął si ę i odparł:  

 
- To jeszcze nic... 
Z czego wnosz ę, Ŝe Stach musi by ć grubo zaawansowany w stosunkach z nihilistami. 
Prosz ę sobie jednak wyobrazi ć moje zdziwienie, kiedy zaprosiwszy raz Klejna i 
Mraczewskiego do siebie na herbat ę przekonałem si ę, Ŝe Mraczewski jest gorszym 
socjalist ą od Klejna... Ten Mraczewski, który za wymy ślanie na socjalistów 
stracił u nas posad ę!... Ze zdumienia przez cały wieczór nie mogłem ust  
otworzy ć; tylko Klejn cieszył si ę po cichu, a Mraczewski rozprawiał. 
Jak Ŝyj ę, nie słyszałem nic równego. Młodzieniec ten dowodz ił mi, przytaczaj ąc 
nazwiska ludzi, podobno bardzo m ądrych, Ŝe wszyscy kapitali ści to złodzieje, Ŝe 
ziemia powinna nale Ŝeć do tych, którzy j ą uprawiaj ą, Ŝe fabryki, kopalnie i 
maszyny powinny by ć własno ści ą ogółu, Ŝe nie ma wcale Boga ani duszy, któr ą 
wymyślili ksi ęŜa, aby wyłudza ć od ludzi dziesi ęcin ę. Mówił dalej, Ŝe jak zrobi ą 
rewolucj ę (on z trzema "prykaszczykami"), to od tej pory wsz yscy b ędziemy 
pracowali tylko po o śm godzin, a przez reszt ę czasu b ędziemy si ę bawili, mimo to 
zaś ka Ŝdy b ędzie miał emerytur ę na staro ść i darmo pogrzeb. Wreszcie zako ńczył, 
Ŝe dopiero wówczas nastanie raj na ziemi, kiedy wszy stko b ędzie wspólne: ziemia, 
budynki, maszyny, a nawet Ŝony. 
Poniewa Ŝ jestem kawalerem (nazywaj ą mnie nawet starym) i pisz ę ten pami ętnik bez 
obłudy, przyznam wi ęc, Ŝe mi si ę ta wspólno ść Ŝon troch ę podobała. Powiem nawet, 
Ŝe nabrałem niejakiej Ŝyczliwo ści dla socjalizmu i socjalistów. Po co oni jednak 
koniecznie chc ą robi ć rewolucj ę, kiedy i bez niej ludzie miewali wspólne 



Ŝony?Tak my ślałem, ale ten Ŝe sam Mraczewski uleczył mnie ze swoich teorii, a 
zarazem bardzo pokrzy Ŝował moje plany.  

 
Nawiasowo powiem, Ŝe serdecznie chc ę, a Ŝeby si ę Stach o Ŝenił. Gdyby miał Ŝonę, 
nie mógłby tak cz ęsto naradza ć si ę z Colinsem i pani ą Meliton, a gdyby jeszcze 
przyszły dzieci, mo Ŝe zerwałby wszystkie podejrzane stosunki. Bo co to,  Ŝeby 
taki człowiek jak on, taka Ŝołnierska natura, Ŝeby kojarzył si ę z lud  mi, którzy 
bąd  jak b ąd  nie wyst ępuj ą na plac z broni ą przeciw broni. W ęgierska piechota i 
wreszcie Ŝadna piechota nie b ędzie strzela ć do rozbrojonego przeciwnika. Ale 
czasy zmieniaj ą si ę. 
Otó Ŝ bardzo pragn ę, a Ŝeby si ę Stach o Ŝenił, i nawet my śl ę, Ŝe upatrzyłem mu 
parti ę. Bywa czasem w naszym magazynie (i bywała w tamtym  sklepie) osoba dziwnej 
urody. Szatynka, szare oczy, rysy cudownie pi ękne, wzrost okazały, a r ączki i 
nóŜki - sam smak!... Patrzyłem, jak raz wysiadała z do ro Ŝki, i powiem, Ŝe mi si ę 
gor ąco zrobiło wobec tego, com ujrzał... Ach, miałby po czciwy Stasiek wielki z 
niej po Ŝytek, bo to i ciałka w miar ę, i usteczka jak jagódki... A co za 
biust!... Kiedy wchodzi ubrana do figury, to my śl ę, Ŝe wszedł anioł, który 
zleciawszy z nieba, na piersiach zło Ŝył sobie skrzydełka!... 
Zdaje mi si ę, Ŝe jest wdow ą, gdy Ŝ nigdy nie widuj ę jej z m ęŜem, tylko z mał ą 
córeczk ą Heluni ą, miluchn ą jak cukiereczek. Stach, gdyby si ę z ni ą o Ŝenił, od 
razu musiałby zerwa ć z nihilistami, bo co by mu zostało czasu od posług  przy 
Ŝonie, to pie ściłby jej dziecin ę. Ale i taka Ŝoneczka niewiele zostawiłaby mu 
chwil wolnych. 
JuŜ uło Ŝyłem cały plan i rozmy ślałem: w jaki by sposób zapozna ć si ę z t ą damą, a 
pó  niej przedstawi ć jej Stacha, gdy nagle - diabli przynie śli z Moskwy 
Mraczewskiego. Prosz ę za ś sobie wyobrazi ć mój gniew, kiedy zaraz na drugi dzie ń 
po swoim przyje  dzie frant ten wchodzi do naszego sklepu z moj ą wdową!... A jak 
skakał przy niej, jak wywracał oczyma, jak starał s i ę odgadywa ć jej my śli... 
Szcz ęście, Ŝe nie jestem otyły, bo wobec tych bezczelnych zalot ów dostałbym 
chyba apopleksji. 
Kiedy w par ę godzin wrócił do nas, pytałem go z najoboj ętniejsz ą min ą, kto jest 
owa dama. 
- Podobała si ę panu - on mówi - co?... Szampan, nie kobieta, doda ł, bezwstydnie 
mrugaj ąc okiem. - Ale na nic pa ński apetyt, bo ona szaleje za mn ą... Ach, panie, 
co to za temperament, co za ciało... A gdyby ś pan widział, jak wygl ąda w 
kaftaniku!...  

 
- Spodziewam si ę, panie Mraczewski... - odparłem surowo. 
- Ja przecie Ŝ nic nie mówi ę! - odpowiada, zacieraj ąc r ęce w sposób, który wydał 
mi si ę lubie Ŝnym. - Ja nic nie mówi ę!... Najwi ększ ą cnot ą męŜczyzny, panie 
Rzecki, jest dyskrecja, panie Rzecki, szczególniej w bardziej poufałych 
stosunkach... 
Przerwałem mu czuj ąc, Ŝe gdyby tak mówił dalej, musiałbym pogardzi ć tym 
młodzie ńcem. Co za czasy, co za ludzie!... Bo ja, gdybym mi ał szcz ęście zwróci ć 
na siebie uwag ę jakiej damy, nie śmiałbym nawet my śle ć o tym, a nie dopiero 
wrzeszcze ć na cały głos, jeszcze w tak wielkim, jakim jest na sz, magazynie.  

 
Gdy za ś w dodatku wyło Ŝył mi Mraczewski swoj ą teori ę o wspólno ści Ŝon, zaraz 
przyszło mi do głowy:  

 
- Stach nihilista i Mraczewski nihilista... Niech Ŝe si ę wi ęc pierwszy o Ŝeni, to 
drugi zaraz mu zaprowadzi wspólno ść... A przecie szkoda byłoby takiej kobiety 
dla takiego Mraczewskiego.  

 
W końcu maja Wokulski postanowił zrobi ć po świ ęcenie naszego magazynu. Przy tej 
sposobno ści zauwa Ŝyłem, jak si ę czasy zmieniaj ą... Za moich młodych lat kupcy 
tak Ŝe po świ ęcali sklepy, troszcz ąc si ę o to, a Ŝeby ceremonii dopełnił ksi ądz 
sędziwy a pobo Ŝny, a Ŝeby na miejscu była autentyczna woda świ ęcona, nowe 
kropidło i organista biegły w łacinie. Po sko ńczonym za ś obrz ądku, przy którym 
pokropiono i obmodlono prawie ka Ŝdą szaf ę i sztuk ę towaru, przybijało si ę na 
progu sklepu podkow ę, a Ŝeby zwabiała go ści, a dopiero potem - my ślano o 
przek ąsce, zwykle zło Ŝonej z kieliszka wódki, kiełbasy i piwa.  

 



Dzi ś za ś (co by powiedzieli na to rówie śnicy starego Mincla!) pytano przede 
wszystkim: ilu potrzeba kucharzy i lokajów, a potem : ile butelek szampana, ile 
węgrzyna i - jaki obiad? Obiad bowiem stanowił główn ą wag ę uroczysto ści, gdy Ŝ i 
zaproszeni nie o to troszczyli si ę: kto b ędzie świ ęcił, ale co podadz ą do 
stołu?...  

 
W wigili ę ceremonii wpadł do naszego magazynu jaki ś jegomo ść przysadkowaty, 
spocony, o którym nie mógłbym powiedzie ć, czy kołnierzyki walały mu szyj ę, czy 
te Ŝ działo si ę na odwrót. Z wytartej surduciny wydobył gruby note s, wło Ŝył na 
nos zatłuszczone binokle i - pocz ął chodzi ć po pokojach z tak ą min ą, Ŝe mnie po 
prostu wzi ęła trwoga. 
"Co, u diabła - my śl ę - czyby kto z policji, czy mo Ŝe jaki sekretarz komornika 
spisuje nam ruchomo ści?..."  

 
Dwa razy zast ępowałem mu drog ę, chc ąc jak najgrzeczniej spyta ć: czego by sobie 
Ŝyczył? Ale on za pierwszym razem mrukn ął: "Prosz ę mi nie przeszkadza ć!" - a za 
drugim bez ceremonii odsun ął mnie na bok. 
Zdumienie moje było tym wi ększe, Ŝe niektórzy z naszych panów kłaniali mu si ę 
bardzo uprzejmie i zacieraj ąc r ęce, jakby co najmniej przed dyrektorem banku, 
dawali wszelkie obja śnienia.  

 
"No - mówi ę w duchu - ju Ŝci chyba ten biedaczysko nie jest z towarzystwa 
ubezpiecze ń. Ludzi tak obdartych tam nie trzymaj ą..." 
Dopiero Lisiecki szepn ął mi, Ŝe ten pan jest bardzo znakomitym reporterem i Ŝe 
będzie nas opisywał w gazetach. Ciepło mi si ę zrobiło około serca na my śl, Ŝe 
mogę ujrze ć w druku moje nazwisko, które raz tylko figurowało w "Gazecie 
Policyjnej", gdym zgubił ksi ąŜeczk ę. Jednej chwili spostrzegłem, Ŝe w tym 
człowieku jest wszystko wielkie: wielka głowa, wiel ki notes, a nawet - bardzo 
wielka przyszczypka u lewego buta. 
A on wci ąŜ chodził po pokojach nad ęty jak indyk i pisał, wci ąŜ pisał... 
Nareszcie odezwał si ę: 
- Czy w tych czasach nie było u panów jakiego wypad ku?... Małego po Ŝaru, 
kradzie Ŝy, nadu Ŝycia zaufania, awantury?... 
- Bo Ŝe uchowaj!- o śmieliłem si ę wtr ąci ć.  
 
- Szkoda - odparł. - Najlepsz ą reklam ą dla sklepu byłoby, gdyby si ę tak kto w 
nim powiesił... 
Struchlałem usłyszawszy to Ŝyczenie. 
- Mo Ŝe pan dobrodziej - odwa Ŝyłem si ę wtr ąci ć z ukłonem - raczy wybra ć sobie 
jaki przedmiocik, który ode ślemy bez pretensji...  

 
- Łapówka?... - zapytał spogl ądaj ąc na mnie jak figura Kopernika. - Mamy zwyczaj 
- dodał - to, co nam si ę podoba, kupowa ć; prezentów nie przyjmujemy od nikogo. 
WłoŜył poplamiony kapelusz na głow ę na środku magazynu i z r ękami w kieszeniach 
wyszedł jak minister. Jeszcze po drugiej stronie ul icy widziałem jego 
przyszczypk ę. 
Wracam do ceremonii po świ ęcenia. Główna uroczysto ść, czyli obiad, odbyła si ę w 
wielkiej sali Hotelu Europejskiego. Sal ę ubrano w kwiaty, ustawiono ogromne 
stoły w podkow ę, sprowadzono muzyk ę i o szóstej wieczór zebrało si ę przeszło sto 
pi ęćdziesi ąt osób. Kogo bo tam nie było!... Głównie kupcy i fa brykanci z 
Warszawy, z prowincji, z Moskwy, ba, nawet z Wiedni a i z Pary Ŝa. Znalazło si ę 
te Ŝ dwu hrabiów, jeden ksi ąŜę i sporo szlachty. O trunkach nie wspominam, gdy Ŝ 
naprawd ę nie wiem, czego było wi ęcej: listków na ro ślinach zdobi ących sal ę czy 
butelek.  

 
Kosztowała nas ta zabawa przeszło trzy tysi ące rubli, ale widok tylu jedz ących 
osób był zaiste okazały. Kiedy za ś w śród ogólnej ciszy powstał ksi ąŜę i wypił 
zdrowie Stacha, kiedy zagrała muzyka, nie wiem ju Ŝ jaki kawałek, ale bardzo 
ładny, i stu pi ęćdziesi ęciu ludzi hukn ęło: "Niech Ŝyje"" - miałem łzy w oczach. 
Pobiegłem do Wokulskiego i ściskaj ąc go szepn ąłem:  

 
- Widzisz, jak ci ę kochaj ą... 
- Lubi ą szampana - odpowiedział.  



ZauwaŜyłem, Ŝe wiwaty nic go nie obchodz ą. Nie rozchmurzył si ę nawet, cho ć jeden 
z mówców (musiał by ć literat, bo gadał du Ŝo i bez sensu) powiedział, nie wiem, w 
swoim czy w Wokulskiego imieniu, Ŝe... jest to najpi ękniejszy dzie ń jego Ŝycia. 
UwaŜałem, Ŝe Stach najwi ęcej kr ęci si ę koło pana Ł ęckiego, który przed swym 
bankructwem ocierał si ę podobno o europejskie dwory... Zawsze ta nieszcz ęśliwa 
polityka!...  

 
Z pocz ątku uczty wszystko odbywało si ę bardzo powa Ŝnie; coraz który ś z 
biesiadników zabierał głos i gadał tak, jakby chcia ł odgada ć wypite wino i 
zjedzone potrawy. Lecz im wi ęcej wynoszono pustych butelek, tym dalej uciekała z  
tego zgromadzenia powaga, a w ko ńcu - zrobił si ę przecie taki hałas, Ŝe wobec 
niego prawie oniemiała muzyka. 
Byłem zły jak diabeł i chciałem zwymy śla ć przynajmniej Mraczewskiego. 
Odci ągnąwszy go jednak od stołu, zdobyłem si ę ledwie na te słowa:- No i po co to 
wszystko?...  

 
- Po co?... - odparł, patrz ąc na mnie bł ędnymi oczyma. - To tak dla panny 
Łęckiej... 
- Zwariowałe ś pan!... Co dla panny Ł ęckiej?..  

 
- No... te spółki... ten sklep... ten obiad... Wszy stko dla niej... I ja przez 
ni ą wyleciałem ze sklepu... - mówił Mraczewski, opiera j ąc si ę na moim ramieniu, 
gdy Ŝ nie mógł usta ć.  
- Co?... - mówi ę widz ąc, Ŝe jest zupełnie pijany. - Wyleciałe ś przez ni ą ze 
sklepu, wi ęc mo Ŝe i przez ni ą dostałe ś si ę do Moskwy?...  

 
- Rozu... rozumie si ę... Szepn ęła słówko, takie... niedu Ŝe słóweczko i... 
dostałem trzysta rubli wi ęcej na rok... śabcia ze starym wszystko zrobi, co jej 
si ę podoba... - No, id   pan spa ć - rzekłem.  

 
- Wła śnie, Ŝe nie pójd ę spa ć... Pójd ę do moich przyjaciół... Gdzie oni s ą?... 
Oni by sobie z śabci ą pr ędzej poradzili... Nie grałaby im po nosie jak 
staremu... Gdzie moi przyjaciele? - zacz ął wrzeszcze ć.  
 
Naturalnie, Ŝe kazałem go odprowadzi ć do numeru na gór ę. Domy ślam si ę jednak, Ŝe 
udawał pijanego, a Ŝeby mnie otumani ć.  
 
Około północy sala była podobna do trupiarni albo d o szpitala; coraz kogo ś 
trzeba było wyci ągać do numeru albo do doro Ŝki. Wreszcie odnalazłszy doktora 
Szumana, który był prawie trze  wy, zabrałem go do siebie na herbat ę.  
 
Doktór Szuman jest tak Ŝe starozakonny, ale niezwykły to człowiek. Miał naw et 
ochrzci ć si ę, gdy Ŝ zakochał si ę w chrze ścijance; ale Ŝe umarła, wi ęc dał spokój. 
Mówią nawet, Ŝe truł si ę z Ŝalu, ale go odratowano. Dzi ś całkiem porzucił 
praktyk ę lekarsk ą, ma spory maj ątek i tylko zajmuje si ę badaniem ludzi czy te Ŝ 
ich włosów. Mały, Ŝółty, ma przejmuj ące spojrzenie, przed którym trudno by co ś 
ukry ć. A Ŝe zna si ę ze Stachem od dawna, wi ęc musi wiedzie ć wszystkie jego 
tajemnice. 
Po hucznym obiedzie byłem dziwnie zafrasowany i chc iałem Szumana poci ągnąć 
troch ę za j ęzyk. Je Ŝeli ten dzisiaj nie powie mi czego o Stachu, to ju Ŝ chyba 
nigdy nic nie b ędę wiedział. 
Kiedy przyszli śmy do mego mieszkania i podano samowar, odezwałem s i ę: 
- Powiedz mi, doktorze, ale szczerze, co my ślisz o Stachu?... Bo on mnie 
niepokoi. Widz ę, Ŝe od roku rzuca si ę na jakie ś po prostu awantury... Ten wyjazd 
do Bułgarii, a dzi ś ten magazyn... spółka... powóz... Jest dziwna zmia na w jego 
charakterze... 
- Nie widz ę zmiany - odparł Szuman. - Był to zawsze człowiek c zynu, który, co mu 
przyszło do głowy czy do serca, wykonywał natychmia st. Postanowił wej ść do 
uniwersytetu i wszedł, postanowił zrobi ć maj ątek i zrobił. Wi ęc je Ŝeli wymy ślił 
jakie ś głupstwo, to tak Ŝe si ę nie cofnie i zrobi głupstwo kapitalne. Taki ju Ŝ 
charakter.  

 



- Z tym wszystkim - wtr ąciłem - widz ę w jego post ępowaniu wiele sprzeczno ści...  

 
- Nic dziwnego - przerwał doktór. - Stopiło si ę w nim dwu ludzi: romantyk sprzed 
roku sze śćdziesi ątego i pozytywista z siedemdziesi ątego. To, co dla patrz ących 
jest sprzeczne, w nim samym jest najzupełniej konse kwentne.  

 
- A czy nie wpl ątał si ę w jakie nowe historie?.. - spytałem. 
- Nic nie wiem - odparł sucho Szuman. 
Umilkłem i dopiero po chwili spytałem znowu: 
- Có Ŝ z nim jednak w rezultacie b ędzie?... Szuman podniósł brwi i splótł r ęce. 
- B ędzie  le - odparł. - Tacy ludzie jak on albo wszystko nag inaj ą do siebie, 
albo trafiwszy na wielk ą przeszkod ę, rozbijaj ą sobie łeb o ni ą. Dotychczas 
wiodło mu si ę, ale... nie ma przecie człowieka, który by w Ŝyciu wygrywał same 
dobre losy... 
- Wi ęc?.. - spytałem. 
- Wi ęc mo Ŝemy zobaczy ć tragedi ę - zako ńczył Szuman. Wypił szklank ę herbaty z 
cytryn ą i poszedł do siebie. 
Cał ą noc spa ć nie mogłem. Takie straszne zapowiedzi w dzie ń triumfu... 
Eh! stary Pan Bóg wi ęcej wie od Szumana; a On chyba nie pozwoli zmarnowa ć si ę 
Stachowi..." 
 
TOM I: Rozdziały 11-15 
 
ROZDZIAŁ JEDENASTY  
STARE MARZENIA I NOWE ZNAJOMO CI  
 
 
Pani Meliton przeszła tward ą szkoł ę Ŝycia, w której nauczyła si ę nawet 
lekcewa Ŝyć powszechnie przyj ęte opinie. 
Za młodu mówiono jej powszechnie, Ŝe panna ładna i dobra, cho ćby nie miała 
maj ątku, mo Ŝe jednak wyj ść za m ąŜ. Była dobr ą i ładn ą, lecz za m ąŜ nie wyszła. 
Pó niej mówiono równie Ŝ powszechnie, Ŝe wykształcona nauczycielka zdobywa sobie 
miło ść pupilów i szacunek ich rodziców. Była wykształcon ą, nawet zamiłowan ą 
nauczycielk ą, lecz mimo to pupilki jej dokuczały, a ich rodzice  drwili z niej od 
pierwszego śniadania do kolacji. Potem czytała du Ŝo romansów, w których 
powszechnie dowodzono, Ŝe zakochani ksi ąŜęta, hrabiowie i baronowie s ą lud  mi 
szlachetnymi, którzy w zamian za serce maj ą zwyczaj oddawa ć ubogim nauczycielkom 
r ękę. Jako Ŝ oddała serce młodemu i szlachetnemu hrabiemu, lecz  - nie pozyskała 
jego r ęki. 
JuŜ po trzydziestym roku Ŝycia wyszła za m ąŜ za podstarzałego guwernera, 
Melitona, w tym jedynie celu, a Ŝeby moralnie pod  wign ąć człowieka, który nieco 
si ę upijał. Nowo Ŝeniec jednak po ślubie wi ęcej pił ani Ŝeli przed ślubem, a 
mał Ŝonk ę, d  wigaj ącą go moralnie, czasami okładał kijem. Gdy umarł, pod obno na 
ulicy, pani Meliton, odprowadziwszy go na cmentarz i przekonawszy si ę, Ŝe jest 
niezawodnie zakopany, wzi ęła na opiek ę psa; znowu bowiem powszechnie mówiono, Ŝe 
pies jest najwdzi ęczniejszym stworzeniem.  
Istotnie, był wdzi ęcznym, dopóki nie w ściekł si ę i nie pok ąsał słu Ŝącej, co sam ą 
pani ą Meliton przyprawiło o ci ęŜką chorob ę.  
 
Pół roku le Ŝała w szpitalu, w osobnym gabinecie, samotna i zapo mniana przez 
swoje pupilki, ich rodziców i hrabiów, którym oddaw ała serce. Był czas do 
rozmy śla ń.  
 
Tote Ŝ gdy wyszła stamt ąd chuda, stara, z posiwiałymi i przerzedzonymi włos ami, 
znowu zacz ęto mówi ć powszechnie, Ŝe - choroba zmieniła j ą do niepoznania. 
- Zm ądrzałam - odpowiedziała pani Meliton. 
Nie była ju Ŝ nauczycielk ą, ale rekomendowała nauczycielki; nie my ślała o 
zamąŜpój ściu, ale swatała młode pary; nikomu nie oddawała sw ego serca, ale we 
własnym mieszkaniu ułatwiała schadzki zakochanym. śe za ś ka Ŝdy i za wszystko 
musiał jej płaci ć, wi ęc miała troch ę pieni ędzy i z nich Ŝyła. 
W pocz ątkach nowej kariery była pos ępna i nawet cyniczna. 
- Ksi ądz - mówiła osobom zaufanym - ma dochody ze ślubów, ja z zar ęczyn. 
Hrabia... bierze pieni ądze za ułatwianie stosunków koniom, ja za ułatwiani e 



znajomo ści ludziom.  

 
Z czasem jednak stała si ę pow ści ągliwsz ą w mowie, a niekiedy nawet moralizuj ącą, 
spostrzegłszy, Ŝe wygłaszanie zda ń i opinii przyj ętych przez ogół wpływa na 
wzrost dochodów.  

 
Pani Meliton od dawna znała si ę z Wokulskim. A Ŝe lubiła widowiska publiczne i 
miała zwyczaj wszystko śledzi ć, wi ęc pr ędko zauwa Ŝyła, Ŝe Wokulski zbyt nabo Ŝnie 
przypatruje si ę pannie Izabeli. Zrobiwszy to odkrycie wzruszyła ra mionami; có Ŝ 
j ą mógł obchodzi ć kupiec galanteryjny zakochany w pannie Ł ęckiej? Gdyby upodobał 
sobie jak ąś bogat ą kupcówn ę albo córk ę fabrykanta, pani Meliton miałaby materiał 
do swatów. Ale tak!...  

 
Dopiero gdy Wokulski powrócił z Bułgarii i przywióz ł maj ątek, o którym 
opowiadano cuda, pani Meliton sama zaczepiła go o p annę Izabel ę, ofiarowuj ąc 
swoje usługi. I stan ął milcz ący układ: Wokulski płacił hojnie, a pani Meliton 
udzielała mu wszelkich informacyj o rodzinie Ł ęckich i zwi ązanych z nimi osobach 
wyŜszego świata. Za jej nawet po średnictwem Wokulski nabył weksle Ł ęckiego i 
srebra panny Izabeli. 
Przy tej okazji pani Meliton odwiedziła Wokulskiego  w jego prywatnym mieszkaniu, 
aŜeby mu powinszowa ć. 
- Bardzo rozs ądnie przyst ępujesz pan do rzeczy - mówiła.- Wprawdzie ze sreber  i 
serwisu niewielka b ędzie pociecha, ale skup weksli Ł ęckiego jest arcydziełem... 
Znać kupca!... 
Usłyszawszy tak ą pochwał ę Wokulski otworzył biurko, poszukał w nim i za chwi l ę 
wydobył paczk ę weksli. 
- Te same? - rzekł pokazuj ąc je pani Meliton. 
- Tak. Chciałabym mie ć te pieni ądze!... - odpowiedziała z westchnieniem. 
 
Wokulski uj ął paczk ę w obie r ęce i rozdarł j ą. 
- Zna ć kupca?... spytał. 
Pani Meliton przypatrzyła mu si ę ciekawie i kiwaj ąc głow ą, mrukn ęła: 
- Szkoda pana. 
- Dlaczegó Ŝ to, je Ŝeli łaska?... 
- Szkoda pana - powtórzyła. - Sama jestem kobiet ą i wiem, Ŝe kobiet nie zdobywa 
si ę ofiarami, tylko sił ą. 
- Czy tak? 
- Sił ą pi ękno ści, zdrowia, pieni ędzy...  

 
- Rozumu... - wtr ącił Wokulski jej tonem. 
- Rozumu nie tyle, pr ędzej pi ęści - dodała pani Meliton z szyderczym u śmiechem. 
- Znam dobrze moj ą płe ć i nieraz miałam okazj ę litowa ć si ę nad naiwno ści ą męsk ą.  
 
- Dla mnie niech pani sobie nie zadaje tego trudu. 
- My ślisz pan, Ŝe nie b ędzie potrzebny? - spytała patrz ąc mu w oczy.  

 
- Łaskawa pani - odparł Wokulski - je Ŝeli panna Izabela jest tak ą, jak mi si ę 
wydaje, to mo Ŝe mnie kiedy ś oceni. A je Ŝeli ni ą nie jest, zawsze b ędę miał czas 
rozczarowa ć si ę...  

 
- Zrób to wcze śniej, panie Wokulski, zrób wcze śniej - rzekła podnosz ąc si ę z 
fotelu. - Bo wierz mi, łatwiej wyrzuci ć tysi ące rubli z kieszeni ani Ŝeli jedno 
przywi ązanie z serca. Szczególniej, gdy si ę ju Ŝ zagnie  dzi. A nie zapomnij pan - 
dodała - dobrze umie ści ć mój kapitalik. Nie darłby ś paru tysi ęcy, gdyby ś 
wiedział, jak ci ęŜko nieraz trzeba na nie pracowa ć.  
 
W maju i czerwcu wizyty pani Meliton stały si ę cz ęstszymi, ku zmartwieniu 
Rzeckiego, który podejrzewał spisek. I nie mylił si ę. Był spisek, ale przeciw 
pannie Izabeli; stara dama dostarczała wa Ŝnych informacyj Wokulskiemu, ale 
dotycz ących tylko panny Izabeli. Zawiadamiała go mianowici e: w których dniach 
hrabina wybiera si ę ze swoj ą siostrzenic ą na spacer do Łazienek. 
W takich wypadkach pani Meliton wpadała do sklepu i  zrealizowawszy sobie 
wynagrodzenie w formie kilku lub kilkunastorubloweg o drobiazgu, mówiła Rzeckiemu 



dzie ń i godzin ę. Dziwne to bywały epoki dla Wokulskiego. Dowiedzia wszy si ę, Ŝe 
jutro b ędą panie w Łazienkach, ju Ŝ dzi ś tracił spokojno ść. Oboj ętniał dla 
interesów, był rozdra Ŝniony; zdawało mu si ę, Ŝe czas stoi w miejscu i Ŝe owe 
jutro nie nadejdzie nigdy. Noc miał pełn ą dzikich marze ń; niekiedy w pół śnie, 
półjawie szeptał:  

 
"CóŜ to jest w rezultacie?... nic!... Ach, jakie Ŝ ze mnie bydl ę..."Lecz gdy 
nadszedł ranek, bał si ę spojrze ć w okno, a Ŝeby nie zobaczy ć zachmurzonego nieba, 
i znowu do południa czas rozci ągał mu si ę tak, Ŝe w jego ramach mógł był 
pomie ści ć całe swoje Ŝycie, zatrute dzi ś okropn ą gorycz ą.  
 
"Czyli Ŝ to mo Ŝe by ć miło ść?..." - zapytywał sam siebie z desperacj ą. 
Rozgor ączkowany, ju Ŝ w południe kazał zaprz ęgać i jecha ć. Co chwil ę zdawało mu 
si ę, Ŝe spotyka wracaj ący powóz hrabiny, to znowu, Ŝe jego rw ące si ę z cugli 
konie id ą zbyt wolno. 
Znalazłszy si ę w Łazienkach, wyskakiwał z powozu i biegł nad sadz awkę, gdzie 
zazwyczaj spacerowała hrabina, lubi ąca karmi ć łab ędzie. Przychodził zawczasu, a 
wtedy padał gdzie ś na ławk ę, zalany zimnym potem, i siedział bez ruchu, z oczy ma 
skierowanymi w stron ę pałacu, zapominaj ąc o świecie.  

 
Nareszcie na ko ńcu alei ukazały si ę dwie kobiece figury, czarna i szara. 
Wokulskiemu krew uderzyła do głowy. 
"One!... Czy mnie cho ć zatrzymaj ą?..." 
Podniósł si ę z ławki i szedł naprzeciw nich jak lunatyk, bez tc hu. Tak, to jest 
panna Izabela; prowadzi ciotk ę i o czym ś z ni ą rozmawia.  

 
Wokulski przypatruje si ę jej i my śli:  

 
"No i có Ŝ jest w niej nadzwyczajnego?... Kobieta jak inne...  Zdaje mi si ę, Ŝe 
bez potrzeby szalej ę na jej rachunek..." 
Ukłonił si ę, panie si ę odkłoniły. Idzie dalej nie odwracaj ąc głowy, a Ŝeby si ę 
nie zdradzi ć. Nareszcie ogl ąda si ę: obie panie znikły mi ędzy zielono ści ą.  
 
"Wróc ę si ę - my śli - jeszcze raz spojrz ę... Nie, nie wypada!"I czuje w tej 
chwili, Ŝe połyskuj ąca woda sadzawki ci ągnie go z nieprzepart ą sił ą. 
"Ach, gdybym wiedział, Ŝe śmier ć jest zapomnieniem... A je Ŝeli nie jest?... Nie, 
w naturze nie ma miłosierdzia... Czy godzi si ę w n ędzne ludzkie serce wla ć 
bezmiar t ęsknoty, a nie da ć nawet tej pociechy, Ŝe śmier ć jest nico ści ą?"  
 
Prawie w tym samym czasie hrabina mówiła do panny I zabeli: 
- Coraz bardziej przekonywam si ę, Belu, Ŝe pieni ądze nie daj ą szcz ęścia. Ten 
Wokulski zrobił świetn ą jak dla niego karier ę, lecz có Ŝ st ąd?... Ju Ŝ nie pracuje 
w sklepie, ale nudzi si ę w Łazienkach. Uwa Ŝała ś, jak ą on ma znudzon ą min ę? 
 
- Znudzon ą? - powtórzyła panna Izabela. - Mnie on wydaje si ę przede wszystkim 
zabawnym. 
- Nie dostrzegłam tego - zdziwiła si ę hrabina. 
- Wi ęc... nieprzyjemnym - poprawiła si ę panna Izabela. 
Wokulski nie miał odwagi wyj ść z Łazienek. Chodził po drugiej stronie sadzawki i 
z daleka przypatrywał si ę migaj ącej mi ędzy drzewami szarej sukni. Dopiero 
pó  niej spostrzegł, Ŝe przypatruje si ę a Ŝ dwom szarym sukniom, a trzeciej 
niebieskiej i Ŝe Ŝadna z nich - nie nale Ŝy do panny Izabeli. 
"Jestem piramidalnie głupi" - pomy ślał.  

 
Ale nic mu to nie pomogło. 
Pewnego dnia, w pierwszej połowie czerwca, pani Mel iton dała zna ć Wokulskiemu, 
Ŝe jutro w południe panna Izabela b ędzie na spacerze z hrabin ą i - z prezesow ą. 
Drobny ten wypadek mógł mie ć pierwszorz ędne znaczenie. 
Wokulski bowiem od pami ętnej Wielkanocy par ę razy odwiedzał prezesow ą i poznał, 
Ŝe staruszka jest mu bardzo Ŝyczliwa. Zwykle słuchał jej opowiada ń o dawnych 
czasach, rozmawiał o swoim stryju, nawet ostateczni e umówił si ę o nagrobek dla 
niego. W toku tej wymiany my śli, nie wiadomo sk ąd, wpl ątało si ę imi ę panny 



Izabeli tak nagle, Ŝe Wokulski nie mógł ukry ć wzruszenia; twarz mu si ę zmieniła, 
głos stłumił si ę.  
 
Staruszka przyło Ŝyła binokle do oczu i wpatrzywszy si ę w Wokulskiego, spytała: 
- Czy mi si ę tylko wydaje, czyli te Ŝ panna Ł ęcka nie jest ci oboj ętn ą? 
- Prawie nie znam jej... Mówiłem z ni ą raz w Ŝyciu... - tłumaczył si ę zmi ęszany 
Wokulski. 
Prezesowa wpadła w zamy ślenie i kiwaj ąc głow ą, szepn ęła: 
- Ha... 
Wokulski po Ŝegnał j ą, ale owe "ha!" utkwiło mu w pami ęci. W ka Ŝdym razie był 
pewny, Ŝe w prezesowej nie ma nieprzyjaciółki. I otó Ŝ w niecały tydzie ń po tej 
rozmowie dowiedział si ę, Ŝe prezesowa jedzie z hrabin ą i z pann ą Izabel ą na 
spacer do Łazienek. Czy Ŝby dowiedziała si ę, Ŝe panie go tam spotykaj ą?... A mo Ŝe 
chce ich zbli Ŝyć? 
Wokulski spojrzał na zegarek; była trzecia po połud niu. 
"Wi ęc to jutro - pomy ślał - za godzin... dwadzie ścia cztery... Nie, nie tyle... 
Za ile Ŝ to?..." 
Nie mógł zrachowa ć, ile godzin upłynie od trzeciej do pierwszej w poł udnie. 
Ogarn ął go niepokój; nie jadł obiadu; fantazja rwała si ę naprzód, ale trze  wy 
rozum hamował j ą.  
 
"Zobaczymy, co b ędzie jutro. A nu Ŝ b ędzie deszcz albo która z pa ń 
zachoruje?"Wybiegł na ulic ę i bł ąkaj ąc si ę bez celu, powtarzał:"No, zobaczymy, 
co b ędzie jutro... A mo Ŝe mnie nie zatrzymaj ą?.. 
Zreszt ą panna Izabela jest sobie pi ękna panna, przypu śćmy, Ŝe nawet niezwykle 
pi ękna, ale tylko panna, nie nadprzyrodzone zjawisko. Tysi ące równie ładnych 
chodzi po świecie, a ja te Ŝ nie my śl ę czepia ć si ę z ębami jednej spódnicy. 
Odepchnie mnie?... Dobrze!... Z tym wi ększym rozmachem padn ę w obj ęcia 
innej..."Wieczorem poszedł do teatru, lecz opu ścił go po pierwszym akcie. Znowu 
wał ęsał si ę po mie ście, a gdzie st ąpił, prze śladowała go my śl jutrzejszego 
spaceru i niejasne przeczucie, Ŝe jutro zbli Ŝy si ę do panny Izabeli.  

 
Min ęła noc, ranek. O dwunastej kazał zaprz ąc powóz. Napisał kartk ę do sklepu, Ŝe 
przyjdzie pó  niej, i poszarpał jedn ą par ę r ękawiczek. Nareszcie wszedł słu Ŝący. 
"Konie gotowe!" - błysn ęło Wokulskiemu. 
Wyci ągnął r ękę po kapelusz. 
- Ksi ąŜę!... - zameldował słu Ŝący. 
Wokulskiemu pociemniało w oczach. 
- Pro ś.  
 
Ksi ąŜę wszedł. 
- Dzie ń dobry, panie Wokulski - zawołał. - Pan gdzie ś wyje ŜdŜa? - Zapewne do 
składów albo na kolej. Ale nic z tego. Aresztuj ę pana i zabieram do siebie. B ędę 
nawet tak niegrzeczny, Ŝe zakwateruj ę si ę do pa ńskiego powozu, bo dzi ś swego nie 
wzi ąłem. Jestem jednak pewny, Ŝe wszystko to wybaczy mi pan ze wzgl ędu na 
doskonałe wiadomo ści.  

 
- Raczy ksi ąŜę spocz ąć?... 
- Na chwilk ę. Niech pan sobie wyobrazi - mówił ksi ąŜę, siadaj ąc - Ŝe dopóty 
dokuczałem naszym panom bratom... Czy dobrze powied ziałem?... Dopóty ich 
prze śladowałem, a Ŝ obiecali przyj ść w kilku do mnie i wysłucha ć projektu 
pańskiej spółki. Natychmiast wi ęc pana zabieram, a raczej zabieram si ę z panem i 
- jedziemy do mnie. 
Wokulski doznał takiego wra Ŝenia jak człowiek, który spadł z wysoko ści i uderzył 
piersiami o ziemi ę.  
 
Pomięszanie jego nie uszło uwagi ksi ęcia, który u śmiechn ął si ę, przypisuj ąc to 
rado ści z jego wizyty i zaprosin. Przez głow ę mu nawet nie przeszło, Ŝe dla 
Wokulskiego mo Ŝe by ć wa Ŝniejszym spacer do Łazienek ani Ŝeli wszyscy ksi ąŜęta i 
spółki.  

 
- A wi ęc jeste śmy gotowi? - spytał ksi ąŜę, powstaj ąc z fotelu. 



Sekundy brakowało, a Ŝeby Wokulski powiedział, Ŝe nie pojedzie i nie chce Ŝadnych 
spółek. Ale w tym samym momencie przebiegła mu my śl:"Spacer - to dla mnie, 
spółka - dla niej".  

 
Wziął kapelusz i pojechał z ksi ęciem. Zdawało mu si ę, Ŝe powóz nie jedzie po 
bruku, ale po jego własnym mózgu. 
"Kobiet nie zdobywa si ę ofiarami, tylko sił ą, bodaj pi ęści..."- przypomniał 
sobie zdanie pani Meliton. Pod wpływem tego aforyzm u chciał porwa ć ksi ęcia za 
kołnierz i wyrzuci ć go na ulic ę. Ale trwało to tylko chwil ę. 
Ksi ąŜę przypatrywał mu si ę spod rz ęs, a widz ąc, Ŝe Wokulski to czerwienieje, to 
blednieje, my ślał:  

 
"Nie spodziewałem si ę, Ŝe zrobi ę a Ŝ tak ą przyjemno ść temu poczciwemu 
Wokulskiemu. Tak, trzeba zawsze podawa ć r ękę nowym ludziom..." W swoim 
towarzystwie ksi ąŜę nosił tytuł zagorzałego patrioty, prawie szowinist y; poza 
towarzystwem cieszył si ę opini ą jednego z najlepszych obywateli. Bardzo lubił 
mówić po polsku, a nawet tre ści ą jego francuskich rozmów były interesa 
publiczne.  

 
Był arystokrat ą od włosów do nagniotków, dusz ą, sercem, krwi ą. Wierzył, Ŝe ka Ŝde 
społecze ństwo składa si ę z dwu materiałów: zwyczajnego tłumu i klas wybrany ch. 
Zwyczajny tłum był dziełem natury i mógł nawet poch odzi ć od małpy, jak to wbrew 
Pismu świ ętemu utrzymywał Darwin. Lecz klasy wybrane miały ja ki ś wy Ŝszy pocz ątek 
i pochodziły, je Ŝeli nie od bogów, to przynajmniej od pokrewnych im bohaterów, 
jak Herkules, Prometeusz, od biedy - Orfeusz. Ksi ąŜę miał we Francji 
przyjaciela, hrabiego (w najwy Ŝszym stopniu dotkni ętego zaraz ą demokratyczn ą), 
który drwił sobie z nadziemskich pocz ątków arystokracji. 
- Mój kuzynie - mówił - my śl ę, Ŝe nie zdajesz sobie nale Ŝycie sprawy z kwestii 
rodów. Có Ŝ to s ą wielkie rody? S ą nimi takie, których przodkowie byli hetmanami, 
senatorami, wojewodami, czyli po dzisiejszemu: mars załkami, członkami izby 
wyŜszej lub prefektami departamentów. No - a przecie t akich panów znamy, nic w 
nich nadzwyczajnego... Jedz ą, pij ą, graj ą w karty, umizgaj ą si ę do kobiet, 
zaci ągaj ą długi - jak reszta śmiertelników, od których s ą niekiedy głupsi. 
Ksi ęciu na twarz wyst ępowały chorobliwe rumie ńce. 
- Czy spotkałe ś kiedy, kuzynie - odparł - prefekta lub marszałka z  takim wyrazem 
majestatu, jaki widujemy na portretach naszych przo dków?... - Có Ŝ w tym dziwnego 
- śmiał si ę zara Ŝony hrabia. - Malarze nadawali obrazom wyraz, o jak im nie śniło 
si ę Ŝadnemu z oryginałów; tak jak heraldycy i historycy opowiadali o nich 
bajeczne legendy. To wszystko kłamstwa, mój kuzynie !... To tylko kulisy i 
kostiumy, które z jednego Wojtka robi ą ksi ęcia, a z innego parobka. W 
rzeczywisto ści jeden i drugi jest tylko lichym aktorem.  

 
- Z szyderstwem, kuzynie, nie ma rozprawy! - wybuch ał ksi ąŜę i uciekał. Biegł do 
siebie, kładł si ę na szezlongu z r ękoma splecionymi pod głow ą i patrz ąc w sufit, 
widział przesuwaj ące si ę na nim postacie nadludzkiego wzrostu, siły, odwagi , 
rozumu, bezinteresowno ści. To byli - przodkowie jego i hrabiego; tylko Ŝe hrabia 
zapierał si ę ich. Czy Ŝby istniała w nim jaka przymieszka krwi?...  

 
Tłumem zwyczajnych śmiertelników ksi ąŜę nie tylko nie gardził, ale owszem: miał 
dla nich Ŝyczliwo ść, a nawet stykał si ę z nimi i interesował ich potrzebami. 
WyobraŜał sobie, Ŝe jest jednym z Prometeuszów, którzy maj ą poniek ąd honorowy 
obowi ązek sprowadzi ć tym biednym ludziom ogie ń z nieba na ziemi ę. Zreszt ą 
religia nakazywała mu sympati ę dla maluczkich i ksi ąŜę rumienił si ę na sam ą 
myśl, Ŝe wi ększa cz ęść towarzystwa stanie kiedy ś przed boskim s ądem bez tego 
rodzaju zasługi.  

 
Więc aby unikn ąć wstydu dla siebie, bywał i nawet zwoływał do swego  mieszkania 
rozmaite sesje, wydawał po dwadzie ścia pi ęć i po sto rubli na akcje rozmaitych 
przedsi ębiorstw publicznych, nade wszystko za ś - ci ągle martwił si ę 
nieszcz ęśliwym poło Ŝeniem kraju; a ka Ŝdą mowę swoj ą ko ńczył frazesem:  

 



- Bo, panowie, my ślmy najpierw o tym, a Ŝeby pod  wign ąć nasz nieszcz ęśliwy 
kraj...  

 
A gdy to powiedział, czuł, Ŝe z serca spada mu jaki ś ci ęŜar; tym wi ększy, im 
wi ęcej było słuchaczów albo im wi ęcej rubli wydał na akcje.  

 
Zwoła ć sesj ę, zach ęci ć do przedsi ębiorstwa i cierpie ć, wci ąŜ cierpie ć nad 
nieszcz ęśliwym krajem, oto jego zdaniem były obowi ązki obywatela. Gdyby go 
jednak spytano, czy zasadził kiedy drzewo, którego cie ń ochroniłby ludzi i 
ziemi ę od spiekoty? albo czy kiedy usun ął z drogi kamie ń rani ący koniom kopyta? 
- byłby szczerze zdziwiony. 
Czuł i my ślał, pragn ął i cierpiał - za miliony. Tylko - nic nigdy nie zr obił 
uŜytecznego. Zdawało mu si ę, Ŝe ci ągłe frasowanie si ę całym krajem ma bez miary 
wyŜsz ą warto ść od utarcia nosa zasmolonemu dziecku.  

 
W czerwcu fizjognomia Warszawy ulega widocznej zmia nie. Puste przedtem hotele 
napełniaj ą si ę i podwy Ŝszaj ą ceny, na wielu domach ukazuj ą si ę ogłoszenia: 
"Apartament z meblami do wynaj ęcia na kilka tygodni." Wszystkie doro Ŝki s ą 
zaj ęte, wszyscy posła ńcy biegaj ą. Na ulicach, w ogrodach, teatrach, w 
restauracjach, na wystawach, w sklepach i magazynac h strojów damskich wida ć 
figury nie spotykane w zwykłym czasie. S ą nimi t ędzy i opaleni m ęŜczy  ni w 
granatowych czapkach z daszkami, w zbyt obszernych butach, w ciasnych 
r ękawiczkach, w garniturach pomysłu prowincjonalnego krawca. Towarzysz ą im 
gromadki dam, nie odznaczaj ących si ę pi ękno ści ą ani warszawskim szykiem, tudzie Ŝ 
niemniej liczne gromadki niezr ęcznych dzieci, którym z ust szeroko otwartych 
wygl ąda zdrowie. Jedni z wiejskich go ści przyje ŜdŜaj ą tu z wełn ą na jarmark, 
drudzy na wy ścigi, inni, a Ŝeby zobaczy ć wełn ę i wy ścigi; ci dla spotkania si ę z 
sąsiadami, których na miejscu maj ą o wiorst ę drogi, tamci dla od świe Ŝenia si ę w 
stolicy m ętnej wody i pyłu, a owi m ęcz ą si ę przez kilkudniow ą podró Ŝ, sami nie 
wiedz ąc po co. 
Z podobnego zjazdu skorzystał ksi ąŜę, a Ŝeby zbli Ŝyć Wokulskiego z ziemia ństwem. 
Ksi ąŜę we własnym pałacu, na pierwszym pi ętrze, zajmował ogromne mieszkanie. 
Część jego, zło Ŝona z gabinetu pana, biblioteki i fajczarni, była m iejscem 
męskich zebra ń, na których ksi ąŜę przedstawiał swoje lub cudze projekta 
dotycz ące spraw publicznych. Zdarzało si ę to po kilka razy w roku. Ostatnia 
nawet sesja wiosenna była po świ ęcona kwestii statków śrubowych na Wi śle, przy 
czym bardzo wyra  nie zarysowały si ę trzy stronnictwa. Pierwsze, zło Ŝone z 
ksi ęcia i jego osobistych przyjaciół, koniecznie domaga ło si ę śrubowców, drugie 
zaś, mieszcza ńskie, uznaj ąc w zasadzie pi ękno ść projektu, uwa Ŝało go jednak za 
przedwczesny i nie chciało da ć na ten cel pieni ędzy. Trzecie stronnictwo 
składało si ę tylko z dwu osób: pewnego technika, który twierdzi ł, Ŝe śrubowce 
nie mog ą pływa ć po Wi śle, i pewnego głuchego magnata, który na wszystkie odezwy, 
skierowane do jego kieszeni, stale odpowiadał:  

 
- Prosz ę troch ę gło śniej, bo nic nie słycha ć... 
Ksi ąŜę z Wokulskim przyjechali o pierwszej, a w kwadrans po nich zacz ęli 
schodzi ć si ę i zje ŜdŜać inni uczestnicy sesji. Ksi ąŜę witał ka Ŝdego z uprzejm ą 
poufało ści ą, prezentował Wokulskiego, a nast ępnie podkre ślał przybysza na li ście 
zaproszonych bardzo długim i bardzo czerwonym ołówk iem. 
Jednym z pierwszych go ści był pan Ł ęcki; wzi ął Wokulskiego na stron ę i jeszcze 
raz wypytał go o cel i znaczenie spółki, do której nale Ŝał ju Ŝ cał ą dusz ą, ale 
nigdy nie mógł dobrze spami ęta ć, o co chodzi. Tymczasem inni panowie 
przypatrywali si ę intruzowi i zni Ŝonym głosem robili o nim uwagi.  
- Bycza mina! - szepn ął otyły marszałek, wskazuj ąc okiem na Wokulskiego. - 
Szcze ć na głowie je Ŝy mu si ę jak dzikowi pier ś, upadam do nóg, oko bystre... Ten 
by nie ustał na polowaniu! 
- I twarz, panie... - dodał baron z fizjognomi ą Mefistofelesa.  
- Czoło, panie... w ąsik, panie... mała hiszpanka, panie. Wcale, panie.. . 
wcale... Rysy troch ę, panie... ale cało ść, panie...  

 
- Zobaczymy, jaki b ędzie w interesach - dorzucił nieco przygarbiony hra bia. 
- Rzutki, ryzykowny, t e k - odezwał si ę jakby z piwnicy drugi hrabia, który 
siedział sztywnie na krze śle, nosił bujne faworyty i porcelanowymi oczyma 



patrzył tylko przed siebie jak Anglik z "Tournal Am usant".  

 
Ksi ąŜę powstał z fotelu i chrz ąknął; zebrani umilkli, dzi ęki czemu mo Ŝna było 
usłysze ć reszt ę opowiadania marszałka: 
- Wszyscy patrzymy na las, a tu co ś skwierczy pod kopytami. Wyobra   sobie pan 
dobrodziej, Ŝe chart id ący przy koniach na smyczy zdusił w bru  dzie szaraka!... 
To powiedziawszy, marszałek uderzył olbrzymi ą dłoni ą w udo, z którego mógł był 
wyci ąć sobie sekretarza i jego pomocnika. 
Ksi ąŜę chrz ąknął drugi raz, marszałek zmieszał si ę i niezwykle wielkim fularem 
otarł spocone czoło. 
- Szanowni panowie - odezwał si ę ksi ąŜę. - Powa Ŝyłem si ę fatygowa ć szanownych 
panów w pewnym... nader wa Ŝnym interesie publicznym, który, jak to wszyscy 
czujemy, powinien zawsze sta ć na stra Ŝy naszych interesów publicznych... 
Chciałem powiedzie ć... naszych idei... to jest... 
Ksi ąŜę zdawał si ę by ć zakłopotany; wnet jednak ochłon ął i mówił dalej: 
- Chodzi o inte... to jest o plan, a raczej... o pr ojekt zawi ązania spółki do 
ułatwiania handlu... 
- Zbo Ŝem - wtr ącił kto ś z k ąta.  

 
- Wła ściwie - ci ągnął ksi ąŜę - chodzi nie o handel zbo Ŝem, ale...  
- Okowit ą - po śpieszył ten sam głos.  

 
- Ale Ŝ nie!... O handel, a raczej o ułatwienie handlu mi ędzy Rosj ą i zagranic ą 
towarami, no... towarami... Miasto za ś nasze, po Ŝądane jest, a Ŝeby si ę stało 
centrum takowego...  

 
- A jakie Ŝ to towary? - spytał przygarbiony hrabia. 
- Stron ę fachow ą kwestii raczy obja śni ć nam łaskawie pan Wokulski, człowiek... 
człowiek fachowy - zako ńczył ksi ąŜę. - Pami ętajmy jednak, panowie, o 
obowi ązkach, jakie na nas wkłada troska o interesa public zne i ten nieszcz ęśliwy 
kraj... 
- Jak Boga kocham, zaraz daj ę dziesi ęć tysi ęcy rubli!... - wrzasn ął marszałek. 
- Na co? - spytał hrabia, udaj ący autentycznego Anglika. 
- Wszystko jedno!... - odparł wielkim głosem marsza łek. - Powiedziałem: rzuc ę w 
Warszawie pi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli, wi ęc niech dziesi ęć pójdzie na cele 
dobroczynne, bo kochany nasz ksi ąŜę mówi cudownie!... z rozumu i z serca, jak 
Boga kocham... 
- Przepraszam - odezwał si ę Wokulski - ale nie chodzi tu o spółk ę dobroczynn ą, 
tylko o spółk ę zapewniaj ącą zyski. 
- Otó Ŝ to!... - wtr ącił hrabia zgarbiony. 
- T e k!... - potwierdził hrabia-Anglik. 
- Co mnie za zysk z dziesi ęciu tysi ęcy? - zaprotestował marszałek. - Z torbami 
bym poszedł pod Ostr ą Bram ę przy takich zyskach. 
Zgarbiony hrabia wybuchn ął: - Prosz ę o głos w kwestii: czy nale Ŝy lekcewa Ŝyć 
małe zyski!... To nas gubi!... to, panowie - wołał pukaj ąc paznokciem w por ęcz 
fotelu. 
- Hrabio - przerwał słodko ksi ąŜę - pan Wokulski ma głos. 
- T e k!... - poparł go hrabia-Anglik, czesz ąc bujne faworyty. 
- Prosimy wi ęc szanownego pana Wokulskiego - odezwał si ę nowy głos - a Ŝeby ten 
publiczny interes, który nas zgromadził tu, do go ścinnych salonów ksi ęcia, 
raczył nam przedstawi ć z wła ściw ą mu jasno ści ą i zwi ęzło ści ą.  
 
Wokulski spojrzał na osob ę przyznaj ącą mu jasno ść i zwi ęzło ść. Był to znakomity 
adwokat, przyjaciel i prawa r ęka ksi ęcia; lubił mówi ć kwieci ście, wybijaj ąc takt 
r ęką i przysłuchuj ąc si ę własnym frazesom, które zawsze znajdował wybornymi .  
 
- Tylko Ŝeby śmy zrozumieli wszyscy - mrukn ął kto ś w k ącie zaj ętym przez 
szlacht ę, która nienawidziła magnatów. 
- Wiadomo panom - zacz ął Wokulski - Ŝe Warszawa jest handlow ą stacj ą mi ędzy 
Europ ą zachodni ą i wschodni ą. Tu zbiera si ę i przechodzi przez nasze r ęce cz ęść 
towarów francuskich i niemieckich przeznaczonych dl a Rosji, z czego mogliby śmy 
mie ć pewne zyski, gdyby nasz handel...  

 



- Nie znajdował si ę w r ęku śydów - wtr ącił półgłosem kto ś od stołu, gdzie 
siedzieli kupcy i przemysłowcy.  

 
- Nie - odparł Wokulski. - Zyski istniałyby wówczas , gdyby nasz handel był 
prowadzony porz ądnie. 
- Z śydami nie mo Ŝe by ć porz ądny... 
- Dzi ś jednak - przerwał adwokat ksi ęcia - szanowny pan Wokulski daje nam 
moŜność podstawienia kapitałów chrze ścija ńskich w miejsce kapitału 
starozakonnych...  

 
- Pan Wokulski sam wprowadza śydów do handlu - bryzn ął oponent ze stanu 
kupieckiego. Zrobiło si ę cicho. 
- Ze sposobu prowadzenia moich interesów nie zdaj ę sprawy przed nikim - ci ągnął 
dalej Wokulski. - Wskazuj ę panom drog ę uporz ądkowania handlu Warszawy z 
zagranic ą, co stanowi pierwsz ą połow ę mego projektu i jedno  ródło zysku dla 
krajowych kapitałów. Drugim  ródłem jest handel z Rosj ą. Znajduj ą si ę tam towary 
poszukiwane u nas i tanie. Spółka, która zaj ęłaby si ę nimi, mogłaby mie ć 
pi ętna ście do dwudziestu procentów rocznie od wyło Ŝonego kapitału. Na pierwszym 
miejscu stawiam tkaniny... 
- To jest podkopywanie naszego przemysłu - odezwał si ę oponent z grupy 
kupieckiej. 
- Mnie nie obchodz ą fabrykanci, tylko konsumenci... - odpowiedział Wok ulski. 
Kupcy i przemysłowcy pocz ęli szepta ć mi ędzy sob ą w sposób mało Ŝyczliwy dla 
Wokulskiego. 
- Otó Ŝ i dotarli śmy do interesu publicznego! zawołał wzruszonym głos em ksi ąŜę. - 
Kwestia zarysowuje si ę tak: czy projekta szanownego pana Wokulskiego s ą objawem 
pomyślnym dla kraju?... Panie mecenasie... - zwrócił si ę ksi ąŜę do adwokata, 
czuj ąc potrzeb ę wyr ęczenia si ę nim w kłopotliwej nieco sytuacji. 
- Szanowny pan Wokulski - zabrał głos adwokat - z w ła ściw ą mu gruntowno ści ą 
raczy nas obja śni ć: czy sprowadzanie owych tkanin, a Ŝ z tak daleka, nie 
przyniesie uszczerbku naszym fabrykom? 
- Przede wszystkim - rzekł Wokulski - owe nasze fab ryki nie s ą naszymi, lecz 
niemieckimi... 
- Oho!... - zawołał oponent z grupy kupców. 
- Jestem gotów - mówił Wokulski - natychmiast wylic zy ć fabryki, w których cała 
administracja i wszyscy lepiej płatni robotnicy s ą Niemcami, których kapitał 
jest niemiecki, a rada zarz ądzaj ąca rezyduje w Niemczech; gdzie nareszcie 
robotnik nasz nie ma mo Ŝności ukształci ć si ę wy Ŝej w swoim fachu, ale jest 
parobkiem  le płatnym,  le traktowanym i na dobitk ę germanizowanym... 
- To jest wa Ŝne!... - wtr ącił hrabia zgarbiony. 
- T e k... - szepn ął Anglik. 
- Jak Boga kocham, do świadczam emocji słuchaj ąc!... - zawołał marszałek. - 
Nigdym nie my ślał, Ŝe tak mo Ŝna zabawi ć si ę przy podobnej rozmowie... Zaraz 
wróc ę...  

 
I opu ścił gabinet, a Ŝ uginała si ę pod jego stopami podłoga.  

 
- Czy mam wylicza ć nazwiska? - spytał Wokulski. 
Grupa kupców i przemysłowców zło Ŝyła w tej chwili dowód rzadkiej 
Powści ągliwo ści, nie domagaj ąc si ę nazwisk. Adwokat szybko podniósł si ę z fotelu 
i zatrzepotawszy r ękoma, zawołał: 
- S ądzę, Ŝe nad kwesti ą miejscowych fabryk mo Ŝemy przej ść do porz ądku. Teraz 
szanowny pan Wokulski raczy nam, z wła ściw ą mu j ędrno ści ą, obja śni ć: jakie 
pozytywne korzy ści z jego projektu odniesie... - Nasz nieszcz ęśliwy kraj - 
zako ńczył ksi ąŜę. 
- Prosz ę panów - mówił Wokulski - gdyby łokie ć mego perkalu kosztował tylko o 
dwa grosze taniej ni Ŝ dzi ś, wówczas na ka Ŝdym milionie kupionych tu łokci ogół 
oszcz ędziłby dziesi ęć tysi ęcy rubli...  

 
- Có Ŝ to znaczy dziesi ęć tysi ęcy rubli?... - spytał marszałek, który ju Ŝ 
powrócił do gabinetu, ale jeszcze nie wpadł w tok r ozpraw. 
- To wiele znaczy... bardzo wiele! - zawołał hrabia  zgarbiony. - Raz nauczmy si ę 
szanowa ć zyski groszowe... 



- T e k... Pens jest ojcem gwinei... - dodał hrabia  ucharakteryzowany na 
Anglika. 
- Dziesi ęć tysi ęcy rubli - ci ągnął Wokulski - jest to fundament dobrobytu dla 
dwudziestu rodzin co najmniej... 
- Kropla w morzu - mrukn ął jeden z kupców. 
- Ale jest jeszcze inny wzgl ąd - mówił Wokulski - obchodz ący wprawdzie tylko 
kapitalistów. Mam do dyspozycji towaru za trzy do c zterech milionów rubli 
rocznie... 
- Upadam do nóg!... - szepn ął marszałek. 
- To nie jest mój maj ątek - wtr ącił Wokulski - mój jest znacznie skromniejszy... 
- Lubi ę takich!... - rzekł zgarbiony hrabia. 
- T e k... - dodał Anglik. 
- Owe trzy miliony rubli stanowi ą mój osobisty kredyt i przynosz ą mi bardzo mały 
procent jako po średnikowi - mówił Wokulski. - O świadczam jednak, Ŝe o ile w 
miejsce kredytu podstawiłoby si ę gotówk ę, zysk z niej wynosiłby pi ętna ście do 
dwudziestu procentów, a mo Ŝe wi ęcej. Otó Ŝ ten punkt sprawy obchodzi panów, 
którzy składacie pieni ądze w bankach na niski procent. Pieni ędzmi tymi obracaj ą 
inni i zyski ci ągną dla siebie. Ja za ś ofiaruj ę panom sposobno ść u Ŝycia ich 
bezpo średniego i powi ększenia własnych dochodów. Sko ńczyłem. 
- Pysznie! - zawołał przygarbiony hrabia. - Czy jed nak nie mo Ŝna by dowiedzie ć 
si ę szczegółów bli Ŝszych? 
- O tych mog ę mówi ć tylko z moimi wspólnikami - odpowiedział Wokulski:  
- Jestem - rzekł zgarbiony hrabia i podał mu r ękę. 
- T e k - dodał pseudo-Anglik, wyci ągnąwszy do Wokulskiego dwa palce. 
- Moi panowie! - odezwał si ę wygolony m ęŜczyzna z grupy szlachty nienawidz ącej 
magnatów. - Mówicie tu o handlu perkalami, który n a s nic nie obchodzi... Ale, 
panowie!... - ci ągnął dalej płaczliwym głosem - m y mamy za to zbo Ŝe w 
spichlerzach, m y mamy okowit ę w składach, na której wyzyskuj ą nas po średnicy w 
sposób - Ŝe nie powiem - niegodny...  

 
Obejrzał si ę po gabinecie. Grupa szlachty gardz ącej magnatami dała mu brawo. 
Promieniej ąca dyskretn ą rado ści ą twarz ksi ęcia zaja śniała w tej chwili blaskiem 
prawdziwego natchnienia.  

 
- Ale Ŝ, panowie! - zawołał - dzi ś mówimy o handlu tkaninami, lecz jutro i 
pojutrze któ Ŝ zabroni nam naradzi ć si ę nad innymi kwestiami?... Proponuj ę 
wi ęc... 
- Jak Boga kocham, cudnie mówi ten kochany ksi ąŜę - zawołał marszałek. 
- Słuchamy... słuchamy!... - poparł go adwokat, sil nie okazuj ąc, Ŝe stara si ę 
pohamować zapał dla ksi ęcia. 
- A wi ęc, panowie - ci ągnął wzruszony ksi ąŜę - proponuj ę jeszcze nast ępuj ące 
sesje: jedn ą w sprawie handlu zbo Ŝem, drug ą w sprawie handlu okowit ą... 
- A kredyt dla rolników?... - spytał kto ś z nieprzejednanej szlachty.  

 
- Trzeci ą w sprawie kredytu dla rolników - mówił ksi ąŜę. - Czwart ą... 
Tu zaci ął si ę. 
- Czwart ą i pi ąt ą - pochwycił adwokat - po świ ęcimy rozwa Ŝaniu ogólnej 
ekonomicznej sytuacji...  

 
- Naszego nieszcz ęśliwego kraju - doko ńczył ksi ąŜę prawie ze łzami w oczach.  

 
- Panowie!... - wrzasn ął adwokat, obcieraj ąc nos z akcentem rozrzewnienia. - 
Uczcijmy naszego gospodarza, znakomitego obywatela,  najzacniejszego z ludzi... 
- Dziesi ęć tysi ęcy rubli, jak Bo... - zawołał marszałek. 
- Przez powstanie! - szybko doko ńczył adwokat. 
- Brawo!... niech Ŝyje ksi ąŜę!... - zawołano przy akompaniamencie łoskotu nóg i 
krzeseł. 
Grupa szlachty gardz ącej arystokracj ą krzyczała najgło śniej.  

 
Ksi ąŜę zacz ął ściska ć swoich go ści, nie panuj ąc ju Ŝ nad wzruszeniem; pomagał mu 
adwokat, wszystkich całował, a sam bez ceremonii pł akał. Kilka osób skupiło si ę 
przy Wokulskim.  

 



- Przyst ępuj ę na pocz ątek z pi ęćdziesi ęcioma tysi ącami rubli - mówił zgarbiony 
hrabia. - Na rok przyszły za ś... zobaczymy...  

 
- Trzydzie ści, panie... trzydzie ści tysi ęcy rubli, panie... Bardzo, panie... 
bardzo! - dodał baron z fizjognomi ą Mefistofelesa.  

 
- I ja trzydzie ści tysi ęcy... t e k!... - dorzucił hrabia-Anglik, kiwaj ąc głow ą.  
 
- A ja dam dwa... trzy razy tyle, co... kochany ksi ąŜę. Jak Boga kocham!... - 
rzekł marszałek. 
Paru oponentów z grupy kupieckiej równie Ŝ zbli Ŝyło si ę do Wokulskiego. Milczeli, 
lecz tkliwe ich spojrzenia stokro ć wi ęcej miały wymowy ani Ŝeli najczulsze słowa. 
Z kolei zbli Ŝył si ę do Wokulskiego człowiek młody, mizerny, z rzadkim zarostem 
na twarzy, ale z niew ątpliwymi śladami przedwczesnego zniszczenia w całej 
postaci. Wokulski spotykał go na rozmaitych widowis kach, wreszcie i na ulicy, 
je ŜdŜącego najszybszymi doro Ŝkami. 
- Jestem Maruszewicz - rzekł zniszczony młody człow iek z miłym u śmiechem. - 
Wybaczy pan, Ŝe prezentuj ę si ę tak obcesowo i w dodatku przy pierwszej 
znajomo ści b ędę miał pro śbę...  

 
- Słucham pana. 
Młodzieniec wzi ął Wokulskiego pod rami ę i zaprowadziwszy go do okna, mówił: 
- Kład ę od razu karty na stół; z takimi lud  mi jak pan nie mo Ŝna inaczej. Jestem 
niemaj ętny, mam dobre instynkta i chciałbym znale  ć zaj ęcie. Pan tworzy spółk ę, 
czy nie mógłbym pracowa ć pod pa ńskim kierunkiem?... 
Wokulski przypatrywał mu si ę z uwag ą. Propozycja, któr ą słyszał, jako ś nie 
pasowała do wyniszczonej figury i niepewnych spojrz eń młodzie ńca. Wokulski uczuł 
niesmak, mimo to spytał: - Có Ŝ pan umie? jaki pa ński fach? 
- Fachu, uwa Ŝa pan, jeszcze nie wybrałem, ale mam wielkie zdolno ści i mog ę 
podj ąć si ę ka Ŝdego zaj ęcia.  

 
- A na jak ą pan liczy pensj ę? 
- Tysi ąc... dwa tysi ące rubli... - odparł zakłopotany młodzieniec. 
Wokulski mimo woli potrz ąsnął głow ą. 
- W ątpi ę - odparł - czy b ędziemy mieli posady odpowiadaj ące pa ńskim wymaganiom. 
Niech pan jednak wst ąpi kiedy do mnie... 
Na środku gabinetu przygarbiony hrabia zabrał głos.  

 
- A zatem - mówił - szanowni panowie, w zasadzie pr zyst ępujemy do spółki 
proponowanej przez pana Wokulskiego. Interes wydaje  si ę bardzo dobrym, a obecnie 
chodzi tylko o bli Ŝsze szczegóły i spisanie aktu. Zapraszam wi ęc panów, chc ących 
zosta ć uczestnikami, do mnie na jutro, o dziewi ątej wieczorem... 
- B ędę u ciebie, kochany hrabio, jak Boga kocham - odezwa ł si ę otyły marszałek - 
i mo Ŝe jeszcze przyprowadz ę ci z paru Litwinów; no, ale powiedz, dlaczegó Ŝ to my 
mamy zawi ązywać spółki kupieckie?... Niechby ju Ŝ sami kupcy... 
- Cho ćby dlatego - odparł hrabia gor ąco - a Ŝeby nie mówiono, Ŝe nic nie robimy, 
tylko obcinamy kupony... 
Ksi ąŜę poprosił o głos. 
- Zreszt ą - rzekł - mamy na widoku jeszcze dwie spółki: do h andlu zbo Ŝem i - 
okowit ą. Kto nie zechce nale Ŝeć do jednej, mo Ŝe nale Ŝeć do drugiej... Nadto za ś 
prosimy szanownego pana Wokulskiego, Ŝeby w innych naszych naradach chciał 
przyj ąć udział... 
- T e k!... - wtr ącił hrabia-Anglik. 
- I z wła ściwym mu talentem raczył o świetla ć kwestie - doko ńczył adwokat.  

 
- W ątpi ę, czy przydam si ę panom na co - odparł Wokulski.- Miałem wprawdzie d o 
czynienia ze zbo Ŝem i okowit ą, ale w wyj ątkowych warunkach. Chodziło o du Ŝe 
ilo ści i po śpiech, nie o ceny... Nie znam zreszt ą tutejszego handlu zbo Ŝem...  

 
- B ędą specjali ści, szanowny panie Wokulski - przerwał mu adwokat. - Oni nam 
dostarcz ą szczegółów, które pan raczysz tylko uporz ądkować i rozja śni ć z 



wła ściw ą mu genialno ści ą...  

 
- Prosimy... bardzo prosimy!... - wołali hrabiowie,  a za nimi jeszcze gło śniej 
szlachta nienawidz ąca magnatów.  

 
Była blisko pl ąta po południu i zgromadzeni pocz ęli si ę rozchodzi ć. W tej chwili 
Wokulski spostrzegł, Ŝe z dalszych pokojów zbli Ŝa si ę do niego pan Ł ęcki w 
towarzystwie młodzie ńca, którego ju Ŝ widział obok panny Izabeli podczas kwesty i 
na świ ęconym u hrabiny. Obaj panowie zatrzymali si ę przy nim.  

 
- Pozwolisz, panie Wokulski - odezwał si ę Ł ęcki - Ŝe przedstawi ę ci pana Juliana 
Ochockiego. Nasz kuzyn... troch ę oryginał, ale... 
- Dawno ju Ŝ chciałem pozna ć si ę z panem i porozmawia ć - rzekł Ochocki, ściskaj ąc 
go za r ękę.  
 
Wokulski w milczeniu przypatrywał si ę. Młody człowiek nie dosi ęgnął jeszcze lat 
trzydziestu i rzeczywi ście odznaczał si ę niezwykł ą fizjognomi ą. Zdawało si ę, Ŝe 
ma rysy Napoleona Pierwszego, przysłoni ęte jakim ś obłokiem marzycielstwa.  

 
- W któr ą stron ę pan idzie? - spytał młody człowiek Wokulskiego. - Mogę pana 
podprowadzi ć. 
- B ędzie si ę pan fatygował... 
- O, ja mam dosy ć czasu - odpowiedział młody człowiek. 
"Czego on chce ode mnie?" - pomy ślał Wokulski, a gło śno rzekł: - Mo Ŝemy pój ść w 
stron ę Łazienek...  

 
- Owszem - odparł Ochocki. - Wpadn ę jeszcze na chwil ę po Ŝegnać si ę z ksi ęŜną i 
dogoni ę pana. 
Ledwie odszedł, pochwycił Wokulskiego adwokat. 
- Winszuj ę panu zupełnego triumfu - rzekł półgłosem. - Ksi ąŜę formalnie 
zakochany w panu, obaj hrabiowie i baron to Ŝ samo... Oryginały to s ą, jak pan 
widział, ale ludzie dobrych ch ęci... Chcieliby co ś robi ć, maj ą nawet rozum i 
ukształcenie, ale... energii brak!... Choroba woli,  panie: cała klasa jest ni ą 
dotkni ęta... Wszystko maj ą: pieni ądze, tytuły, powa Ŝanie, nawet powodzenie u 
kobiet, wi ęc niczego nie pragn ą. Bez tej za ś spr ęŜyny, panie Wokulski, musz ą by ć 
narz ędziem w r ęku ludzi nowych i ambitnych... My, panie, my jeszcz e wielu rzeczy 
pragniemy - dodał ciszej. - Ich szcz ęście, Ŝe trafili na nas...  

 
Poniewa Ŝ Wokulski nie odpowiedział nic, wi ęc adwokat pocz ął uwa Ŝać go za bardzo 
przebiegłego dyplomat ę i Ŝałował w duszy, Ŝe sam był zanadto szczery. 
"Zreszt ą - my ślał adwokat, patrz ąc na Wokulskiego spod oka - cho ćby powtórzył 
ksi ęciu nasz ą rozmow ę, có Ŝ mi zrobi?... Powiem, Ŝe chciałem go wybada ć...""O 
jakie on mnie ambicje pos ądza?..." - zapytywał si ę w duchu Wokulski. 
PoŜegnał ksi ęcia, obiecał przychodzi ć odt ąd na wszystkie sesje i wyszedłszy na 
ulic ę, odesłał powóz do domu. 
"Czego chce ode mnie ten pan Ochocki? - my ślał podejrzliwie. - Naturalnie, Ŝe 
idzie mu o pann ę Izabel ę... Mo Ŝe ma zamiar odstraszy ć mnie od niej?... Głupi... 
JeŜeli ona go kocha, nie potrzebuje traci ć nawet słów; sam si ę usun ę... Ale 
je Ŝeli go nie kocha, niech si ę strze Ŝe usuwa ć mnie od niej... Zdaje si ę, Ŝe 
zrobi ę w Ŝyciu jedno kapitalne głupstwo, zapewne dla panny Iz abeli. Bodajby nie 
padło na niego; szkoda chłopaka..." 
W bramie rozległo si ę po śpieszne st ąpanie; Wokulski odwrócił si ę i zobaczył 
Ochockiego.  

 
- Pan czekał?... przepraszam!... - zawołał młody cz łowiek. 
- Idziemy ku Łazienkom? - spytał Wokulski. 
- Owszem. 
Jaki ś czas szli milcz ąc. Młody człowiek był zamy ślony. Wokulski zirytowany.  

 
Postanowił od razu chwyci ć byka za rogi. 
- Pan jest bliskim kuzynem pa ństwa Ł ęckich? - zapytał. 



- Troch ę - odpowiedział młody człowiek. - Matka moja była a  Ŝ Ł ęcka - rzekł z 
ironi ą - ale ojciec tylko Ochocki. To bardzo osłabia zwi ązki rodzinne... Pana 
Tomasza, który jest dla mnie jakim ś ciotecznym stryjem, nie znałbym do dzi ś 
dnia, gdyby nie stracił maj ątku.  

 
- Panna Ł ęcka jest bardzo dystyngowan ą osob ą - rzekł Wokulski, patrz ąc przed 
siebie. 
- Dystyngowana?... - powtórzył Ochocki. - Powiedz p an: bogini!... Kiedy 
rozmawiam z ni ą, zdaje mi si ę, Ŝe potrafiłaby mi zapełni ć całe Ŝycie. Przy niej 
jednej czuj ę spokój i zapominam o trapi ącej mnie t ęsknocie. Ale có Ŝ!... Ja nie 
umiałbym siedzie ć z ni ą cały dzie ń w salonie ani ona ze mn ą w laboratorium... 
Wokulski stan ął na ulicy. 
- Pan zajmuje si ę fizyk ą czy chemi ą?... - spytał zdziwiony. 
- Ach, czym ja si ę nie zajmuj ę!... - odparł Ochocki. - Fizyk ą, chemi ą i 
technologi ą... Przecie Ŝ sko ńczyłem wydział przyrodniczy w uniwersytecie i 
mechaniczny w politechnice... Zajmuj ę si ę wszystkim; czytam i pracuj ę od rana do 
nocy, ale - nie robi ę nic. Udało mi si ę troch ę ulepszy ć mikroskop, zbudowa ć 
jaki ś nowy stos elektryczny, jak ąś tam lamp ę...  

 
Wokulski zdumiewał si ę coraz wi ęcej. 
- Wi ęc to pan jest tym Ochockim, wynalazc ą?... 
- Ja - odparł młody człowiek. - No, ale i có Ŝ to znaczy?... Razem nic. Kiedy 
pomyśl ę, Ŝe w dwudziestym ósmym roku tylko tyle zrobiłem, oga rnia mnie 
desperacja. Mam ochot ę albo porozbija ć swoje laboratorium i uton ąć w Ŝyciu 
salonowym, do którego mnie ci ągną, albo - trzasn ąć sobie w łeb... Ogniwo 
Ochockiego albo - lampa elektryczna Ochockiego... j akie Ŝ to głupie!... Rwa ć si ę 
gdzie ś od dzieci ństwa i utkn ąć na lampie - to okropne... Dobiega ć środka Ŝycia i 
nie znale  ć nawet śladu drogi, po której by si ę i ść chciało - có Ŝ to za 
rozpacz!...  

 
Młody człowiek umilkł, a Ŝe byli w Ogrodzie Botanicznym, wi ęc zdj ął kapelusz. 
Wokulski przypatrywał mu si ę z uwag ą i zrobił nowe odkrycie. Młody człowiek, 
aczkolwiek wygl ądał elegancko, nie był wcale elegantem; nawet nie z dawał si ę 
troszczy ć o swoj ą powierzchowno ść.  
 
Miał rozrzucone włosy, nieco zsuni ęty krawat, u kamizelki guzik nie zapi ęty. 
MoŜna było domy śla ć si ę, Ŝe kto ś bardzo starannie czuwa nad jego bielizn ą i 
garderob ą, z któr ą jednak on sam post ępuje niedbale, i wła śnie to niedbalstwo, 
przejawiaj ące si ę w dziwnie szlachetnych formach, nadawało mu orygin alny wdzi ęk. 
KaŜdy jego ruch był mimowolny, rozrzucony, lecz pi ękny. Równie pi ęknym był 
sposób patrzenia, słuchania, a raczej niesłuchania,  nawet - gubienia kapelusza. 
Weszli na wzgórze, sk ąd wida ć studni ę zwan ą Okraglakiem. Ze wszystkich stron 
otaczali ich spaceruj ący, ale Ochocki nie kr ępował si ę ich obecno ści ą i 
wskazawszy kapeluszem jedn ą z ławek, mówił: 
- Du Ŝo czytałem, Ŝe szcz ęśliwy jest człowiek, który ma wielkie aspiracje. To 
kłamstwo. Ja przecie Ŝ mam niepowszednie pragnienia, które jednak robi ą mnie 
śmiesznym i zra Ŝaj ą do mnie najbli Ŝszych. Spojrzyj pan na t ę ławk ę... Tu, w 
pocz ątkach czerwca, około dziesi ątej wieczorem, siedzieli śmy z kuzynk ą i z pann ą 
Florentyn ą.  wiecił jaki ś ksi ęŜyc i nawet jeszcze śpiewały słowiki. Byłem 
rozmarzony. Nagle kuzynka odzywa si ę: "Znasz, kuzynie, astronomi ę?" - "Troch ę".- 
"Wi ęc powiedz mi, jaka to gwiazda?" - "Nie wiem - odpow iedziałem - ale to jest 
pewne, Ŝe nigdy nie dostaniemy si ę na ni ą. Człowiek jest przykuty do Ziemi jak 
ostryga do skały..." W tej chwili - ci ągnął dalej Ochocki - zbudziła si ę we mnie 
moja idea czy mój obł ęd... Zapomniałem o pi ęknej kuzynce, a zacz ąłem my śle ć o 
machinach lataj ących. A poniewa Ŝ my śl ąc, musz ę chodzi ć, wi ęc wstałem z ławki i 
bez po Ŝegnania opu ściłem kuzynk ę!... Na drugi dzie ń panna Flora nazwała mnie 
impertynentem, pan Ł ęcki oryginałem, a kuzynka przez tydzie ń nie chciała ze mn ą 
rozmawia ć... I Ŝebym jeszcze co wymy ślił; ale nic, literalnie nic, cho ć byłbym 
przysi ągł, Ŝe nim z tego pagórka zejd ę do studni, urodzi mi si ę w głowie 
przynajmniej ogólny szkic machiny lataj ącej... Prawda, jakie to głupie?... 
"Wi ęc oni tu przep ędzaj ą wieczory przy ksi ęŜycu i śpiewie słowika?... - pomy ślał 
Wokulski i poczuł straszny ból w sercu. - Panna Iza bela ju Ŝ kocha si ę w 



Ochockim, a je Ŝeli si ę nie kocha, to tylko z winy jego dziwactw... No i m a 
słuszno ść... pi ękny człowiek i niezwykły..." 
- Naturalnie - prawił dalej Ochocki - ani słówka ni e wspomniałem o tym mojej 
ciotce, która ile razy bodaj wpina mi jak ąś szpilk ę w odzienie, ma zwyczaj 
powtarza ć: "Kochany Julku, staraj si ę podoba ć Izabeli, bo to Ŝona akurat dla 
ciebie... M ądra i pi ękna; ona jedna wyleczyłaby ci ę z twoich przywidze ń..." A ja 
myśl ę: co to za Ŝona dla mnie?... Gdyby chocia Ŝ mogła by ć moim pomocnikiem, 
jeszcze pół biedy... Ale gdzie Ŝby ona dla laboratorium mogła opu ści ć salon!... 
Ma racj ę, to jej wła ściwe otoczenie; ptak potrzebuje powietrza, ryba wod y... 
Ach, jaki pi ękny wieczór!... - dodał po chwili. - Jestem dzi ś podniecony jak 
rzadko. Ale... co panu jest, panie Wokulski?...  

 
- Troch ę zm ęczyłem si ę - odparł głucho Wokulski. - Mo Ŝe by śmy siedli, cho ćby o! 
tu... 
Usiedli na stoku wzgórza, na granicy Łazienek. Ocho cki oparł brod ę na kolanach i 
wpadł w zadum ę, Wokulski przypatrywał mu si ę z uczuciem, w którym podziw mieszał 
si ę z nienawi ści ą.  
 
"Głupi czy przebiegły?... Po co on mi to wszystko o powiada?"- my ślał Wokulski.  

 
Musiał jednak przyzna ć, Ŝe gadulstwo Ochockiego miało te same cechy szczero ści i 
roztargnienia, jak jego ruchy i cała wreszcie osoba . Spotkali si ę pierwszy raz i 
ju Ŝ Ochocki tak z nim rozmawiał, jak gdyby znali si ę od dzieci.  

 
"Sko ńcz ę z nim" - rzekł do siebie Wokulski i gł ęboko odetchn ąwszy, spytał 
gło śno:  
 
- Zatem Ŝeni si ę pan, panie Ochocki?... 
- Chybabym zwariował - mrukn ął młody człowiek, wzruszaj ąc ramionami. 
- Jak to?... Przecie Ŝ kuzynka pa ńska podoba si ę panu? 
- I nawet bardzo, ale to jeszcze nie wszystko. O Ŝeniłbym si ę z ni ą, gdybym miał 
pewność, Ŝe ju Ŝ nic w nauce nie zrobi ę...  

 
W sercu Wokulskiego, obok nienawi ści i podziwu, błysn ęła rado ść. W tej chwili 
Ochocki przetarł czoło jak zbudzony ze snu i patrz ąc na Wokulskiego, nagle 
rzekł: 
- Ale, ale... Nawet zapomniałem, Ŝe mam wa Ŝny interes do pana... 
"Czego on chce?..." - pomy ślał Wokulski, podziwiaj ąc w duszy m ądre spojrzenie 
swego rywala i nagł ą zmian ę tonu. Zdawało si ę, Ŝe przez jego usta przemówił inny 
człowiek.  

 
- Chc ę zada ć panu pytanie... nie... dwa pytania, bardzo poufne,  a mo Ŝe nawet 
dra Ŝliwe - mówił Ochocki. - Czy nie obrazi si ę pan?.. 
- Słucham - odparł Wokulski. 
Gdyby stał na szafocie, nie doznałby tak strasznych  wra Ŝeń jak w tej chwili. Był 
pewny, Ŝe chodzi o pann ę Izabel ę i Ŝe w tym samym miejscu zdecyduj ą si ę jego 
losy. 
- Pan był przyrodnikiem? - spytał Ochocki. 
- Tak. 
- I w dodatku przyrodnikiem entuzjast ą. Wiem, co pan przeszedł, od dawna szanuj ę 
pana z tego powodu... To za mało; powiem wi ęcej... Od roku wspomnienie o 
trudno ściach, z jakimi szamotał si ę pan, dodawało mi otuchy... Mówiłem sobie: 
zrobi ę przynajmniej to, co ten człowiek, a poniewa Ŝ nie mam takich przeszkód, 
wi ęc - zajd ę dalej od niego...  

 
Wokulski słuchaj ąc my ślał, Ŝe marzy albo Ŝe rozmawia z wariatem. 
- Sk ąd pan to wie?... - spytał Ochockiego. 
- Od doktora Szumana. 
- Ach, od Szumana. Ale do czego to wszystko prowadz i?... 
- Zaraz powiem - odparł Ochocki. - Byłe ś pan przyrodnikiem entuzjast ą i... w 
rezultacie rzuciłe ś pan nauki przyrodnicze. Otó Ŝ w którym roku Ŝycia osłabn ął 
pański zapał w tym kierunku?... 



Wokulski poczuł jakby uderzenie toporem w głow ę. Pytanie było tak przykre i 
niespodziewane, Ŝe przez chwil ę nie tylko nie umiał odpowiedzie ć; ale nawet 
zebra ć my śli.  

 
Ochocki powtórzył, bystro przypatruj ąc si ę swemu towarzyszowi. 
- W którym roku?... - rzekł Wokulski. - W zeszłym r oku... Dzi ś mam czterdziesty 
szósty rok...  

 
- A zatem ja do kompletnego ochłodzenia si ę mam jeszcze przeszło pi ętna ście lat. 
To mi troch ę dodaje odwagi... - rzekł jakby do siebie Ochocki. 
I znowu po chwili dodał: 
- To jedno pytanie, a teraz drugie, ale - nie obra   si ę pan. W którym roku Ŝycia 
zaczynaj ą męŜczy  nie oboj ętnie ć kobiety?...  

 
Drugi cios. Był moment, Ŝe Wokulski chciał schwyci ć młodzie ńca za gardło i 
udusi ć. Upami ętał si ę jednak i odparł ze słabym u śmiechem:  

 
- My śl ę, Ŝe one nigdy nie oboj ętniej ą... Owszem, coraz wydaj ą si ę dro Ŝszymi...  

 
-  le! - szepn ął Ochocki. - Ha, zobaczymy, kto mocniejszy.  

 
- Kobiety, panie Ochocki. 
- Jak dla kogo, panie - odpowiedział młody człowiek , wpadaj ąc znowu w 
zamyślenie.  

 
I zacz ął mówi ć jakby do siebie. 
- Kobiety, wa Ŝna rzecz. Kochałem si ę ju Ŝ, zaraz, ile Ŝ to?... Cztery... sze ść... 
ze siedem, tak, siedem razy... Zabiera to du Ŝo czasu i nap ędza desperackie 
myśli... Głupia rzecz, miło ść... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jeste ś 
znudzony albo zdradzony... Tak, dwa razy byłem znud zony, a pi ęć razy 
zdradzony... Potem znajdujesz now ą kobiet ę, doskonalsz ą od innych - a potem ona 
robi to samo, co mniej doskonałe... Ach, jaki Ŝ podły gatunek zwierz ąt te 
baby!... Bawi ą si ę nami, cho ć ograniczony ich mózg nawet nie jest w stanie nas 
poj ąć... No, prawda, Ŝe i tygrys mo Ŝe bawi ć si ę człowiekiem... Podłe, ale 
miłe... Mniejsza o nie! A tymczasem gdy raz opanuje  człowieka idea, ju Ŝ go nie 
opuszcza i nie zdradza nigdy... 
Poło Ŝył r ękę na ramieniu Wokulskiego i patrz ąc mu w oczy jakim ś rozstrzelonym i 
rozmarzonym wzrokiem, spytał:  

 
- Wszak Ŝe pan my ślał kiedy ś o machinach lataj ących?... Nie o kierowaniu 
balonami, które s ą l Ŝejsze od powietrza, bo to błaze ństwo, ale - o locie machiny 
ci ęŜkiej, napełnionej i obwarowanej jak pancernik?... C zy pan rozumie, jaki 
nast ąpiłby przewrót w świecie po podobnym wynalazku?... Nie ma fortec, arm ii, 
granic... Znikaj ą narody, lecz za to w nadziemskich budowlach przych odz ą na 
świat istoty podobne do aniołów lub staro Ŝytnych bogów... Ju Ŝ ujarzmili śmy 
wiatr, ciepło, światło, piorun... Czy wi ęc nie s ądzisz pan, Ŝe nadeszła pora nam 
samym wyzwoli ć si ę z oków ci ęŜkości?... To idea le Ŝąca dzi ś w duchu czasu... 
Inni ju Ŝ pracuj ą nad ni ą; mnie ona dopiero nasyca, ale od stóp do głów... C o 
mnie ciotka z jej radami i prawidłami dobrego tonu! ... Co mnie Ŝeniaczka, 
kobiety, a nawet mikroskopy, stosy i lampy elektryc zne?... Oszalej ę albo... 
przypn ę ludzko ści skrzydła... 
- A gdyby ś pan je nawet przypi ął, to co?... - spytał Wokulski.  

 
- Sława, jakiej nie dosi ęgnął jeszcze Ŝaden człowiek - odparł Ochocki. - To moja 
Ŝona, to moja kobieta... B ąd  pan zdrów, musz ę i ść...  

 
Uścisn ął Wokulskiemu r ękę, zbiegł ze wzgórza i znikn ął mi ędzy drzewami. 
Na Ogród Botaniczny i na Łazienki zapadał ju Ŝ mrok. 
"Wariat czy geniusz?... - szepn ął Wokulski, czuj ąc, Ŝe sam jest w najwy Ŝszym 
stopniu rozstrojony. - A je Ŝeli geniusz?..." 



Wstał i poszedł w gł ąb ogrodu, mi ędzy spaceruj ących ludzi. Zdawało mu si ę, Ŝe 
nad pagórkiem, z którego uciekł, unosi si ę jaka ś świ ęta groza.  

 
W Ogrodzie Botanicznym było prawie ciasno; na ka Ŝdej ulicy tłoczyły si ę kolumny, 
gromady, a przynajmniej szeregi spaceruj ących; ka Ŝda ławka uginała si ę pod ci Ŝbą 
osób. Zast ępowano Wokulskiemu drog ę, deptano po pi ętach, potr ącano łokciami; 
rozmawiano i śmiano si ę ze wszystkich stron. Wzdłu Ŝ Alei Ujazdowskiej, pod murem 
Belwederskiego ogrodu, pod sztachetami od strony sz pitala, na ulicach najmniej 
ucz ęszczanych, nawet na zagrodzonych ście Ŝkach, wsz ędzie było pełno i wesoło. Im 
wi ęcej ciemniało w naturze, tym g ęściej i hała śliwiej robiło si ę mi ędzy lud  mi.  

 
"Zaczyna mi ju Ŝ brakn ąć miejsca na świecie!..." - szepn ął.  

 
Przeszedł do Łazienek i tu znalazł spokojniejsze us tronie. Na niebie zaiskrzyło 
si ę kilka gwiazd, przez powietrze, od Alei, ci ągnął szmer przechodniów, a od 
stawu wilgo ć. Czasem nad głow ą przeleciał mu huczny chrab ąszcz albo cicho 
przemkn ął nietoperz; w gł ębi parku kwilił Ŝało śnie jaki ś ptak, na pró Ŝno 
wzywaj ący towarzysza; na stawie rozlegał si ę daleki plusk wioseł i śmiechy 
młodych kobiet.  

 
Naprzeciw zobaczył par ę ludzi pochylonych ku sobie i szepcz ących. Ust ąpili mu z 
drogi i ukryli si ę w cieniu drzew. Opanował go Ŝal i szyderstwo. 
"Oto s ą szcz ęśliwi zakochani! - pomy ślał. - Szepcz ą i uciekaj ą jak złodzieje... 
Pi ęknie urz ądzony świat, co?... Ciekawym, o ile byłoby lepiej, gdyby w ładał nim 
Lucyper?... A gdyby mi zast ąpił drog ę jaki bandyta i zabił w tym k ącie?..."I 
wyobra Ŝał sobie, jaki to przyjemny musi by ć chłód no Ŝa wbitego w rozgor ączkowane 
serce. 
"Na nieszcz ęście - westchn ął - dzi ś nie wolno zabija ć innych, tylko siebie 
moŜna; byle od razu i dobrze. No!..."  

 
Wspomnienie o tak niezawodnym środku ucieczki uspokoiło go. Stopniowo pogr ąŜał 
si ę w jakim ś uroczystym nastroju; zdawało mu si ę, Ŝe nadchodzi moment, w którym 
powinien zrobi ć rachunek sumienia czy te Ŝ ogólny bilans Ŝycia. 
"Gdybym był najwy Ŝszym s ędzi ą - my ślał - i gdyby spytano mnie, kto jest wart 
panny Izabeli: Ochocki czy Wokulski, musiałbym przy zna ć, Ŝe - Ochocki... O 
osiemna ście lat młodszy ode mnie (osiemna ście lat!...) i taki pi ękny... W 
dwudziestym ósmym roku Ŝycia sko ńczył dwa fakultety (ja w tym wieku ledwie 
zaczynałem si ę uczy ć...) i ju Ŝ zrobił trzy wynalazki (ja Ŝadnego!). A nad to 
wszystko jest naczyniem, w którym wyl ęga si ę wielka idea... Dziwaczna to rzecz: 
machina lataj ąca, ale faktem jest, Ŝe on znalazł dla niej genialny i jedynie 
moŜliwy punkt wyj ścia. Machina lataj ąca musi by ć ci ęŜsza, nie za ś jak balon 
l Ŝejsza od powietrza; bo ć wszystko, co prawidłowo lata, pocz ąwszy od muchy, 
sko ńczywszy na olbrzymim s ępie, jest od powietrza ci ęŜsze. Ma prawdziwy punkt 
wyj ścia, ma twórczy umysł, czego dowiódł bodajby swoim mikroskopem i lamp ą; któ Ŝ 
wie zatem, czy nie uda mu si ę zbudowa ć machiny lataj ącej? A w takim razie b ędzie 
wi ększym dla ludzko ści od Newtona i Napoleona, razem wzi ętych... I ja mam z nim 
współzawodniczy ć?... A je Ŝeli stanie kiedy kwestia: który z nas dwu powinien si ę 
usun ąć, czyli Ŝ b ędę si ę wahał?... Có Ŝ to za piekło powiedzie ć sobie, Ŝe musz ę 
moj ą nico ść zło Ŝyć na ofiar ę człowiekowi ostatecznie takiemu jak ja, 
śmiertelnemu, ulegaj ącemu chorobom i omyłkom, a nade wszystko - tak naiw nemu... 
Boć to jeszcze dzieciak, co on mi nie wygadywał?..."  

 
Dziwny traf. Gdy Wokulski był subiektem w sklepie k olonialnym, marzył o perpetum 
mobile, machinie, która by si ę sama poruszała. Gdy za ś wst ąpiwszy do Szkoły 
Przygotowawczej poznał, Ŝe taka machina jest niedorzeczno ści ą, wówczas 
najtajniejszym i najulubie ńszym jego pragnieniem było - wynale  ć sposób 
kierowania balonami. To, co dla Wokulskiego było ty lko fantastycznym cieniem, 
bł ąkaj ącym si ę po fałszywych drogach, w Ochockim przybrało ju Ŝ form ę 
praktycznego zagadnienia. 
"CóŜ to za okrucie ństwo losów! - my ślał z gorycz ą. - Dwom ludziom dano prawie te 
same aspiracje, tylko jeden urodził si ę o osiemna ście lat wcze śniej, drugi 
pó  niej; jeden w nędzy, drugi w dostatku; jeden nie mógł wdrapa ć si ę na pierwsze 
pi ętro wiedzy, drugi lekkim krokiem przeszedł dwa pi ętra... Jego nie zepchn ą z 



drogi burze polityczne, tak jak mnie; jemu nie prze szkodzi miło ść, któr ą 
traktuje jak zabawk ę; podczas gdy dla mnie, który sze ść lat sp ędziłem na 
pustyni, uczucie to jest niebem i zbawieniem... Wi ęcej nawet!... No i on 
triumfuje nade mn ą na ka Ŝdym polu, cho ć przecie Ŝ ja mam te same uczucia, t ę sam ą 
świadomo ść poło Ŝenia, a prac ę z pewno ści ą wi ększ ą...  

 
Wokulski dobrze znał ludzi i cz ęsto porównywał si ę z nimi. Lecz gdziekolwiek 
był, wsz ędzie widział si ę troch ę lepszym od innych. Czy jako subiekt, który 
spędzał noce nad ksi ąŜką, czy jako student, który przez n ędzę szedł do wiedzy, 
czy jako Ŝołnierz pod deszczem kul, czy jako wygnaniec, który  w śniegiem 
zasypanej lepiance pracował nad nauk ą - zawsze miał w duszy ide ę si ęgaj ącą poza 
kilka lat naprzód. - Inni Ŝyli z dnia na dzie ń, dla swego Ŝoł ądka albo kieszeni. 
I dopiero dzi ś spotkał człowieka wy Ŝszego od siebie, wariata, który chce budowa ć 
machiny lataj ące!...  

 
"A ja czy dzisiaj nie mam idei, dla której pracuj ę przeszło rok, zdobyłem 
maj ątek, pomagam ludziom i zmuszam ich do szacunku?..."  
"Tak, ale miło ść to uczucie osobiste; wszystkie zasługi towarzysz ące jej s ą jak 
ryby zapl ątane w odm ęt morskiego cyklonu. Gdyby na świecie znikn ęła jedna 
kobieta, a w tobie pami ęć o niej, czym Ŝe by ś został?... Zwyczajnym kapitalist ą, 
który z nudów grywa w karty w resursie. A tymczasem  Ochocki ma ide ę, która 
będzie rwała go zawsze naprzód, chyba Ŝe umysł mu zaga śnie..."  

 
"Dobrze, a je Ŝeli on nic nie zrobi i zamiast zbudowa ć machin ę lataj ącą pójdzie 
do szpitala wariatów?... Ja tymczasem faktycznie co ś zrobi ę, a mikroskop, stos 
czy nawet lampa elektryczna z pewno ści ą nie znacz ą wi ęcej od setek ludzi, którym 
ja daj ę byt. Sk ądŜe wi ęc we mnie ta ultrachrze ścija ńska pokora?... Co kto zrobi, 
jeszcze nie wiadomo. Ja tymczasem jestem dzi ś człowiek czynu, a on marzyciel... 
Zaczekajmy z rok..." 
Rok! Wokulski wstrz ąsnął si ę. Zdawało mu si ę, Ŝe w ko ńcu drogi nazwanej rokiem 
widzi tylko niezmiern ą otchła ń, która pochłania wszystko, ale nie mie ści w sobie 
nic...  

 
"Wi ęc nic?... nic!... 
Instynktownie rozejrzał si ę. Był w gł ębi Łazienkowskiego parku, na jakiej ś 
ulicy, do której Ŝaden szmer nie dolatywał. Nawet g ęstwina ogromnych drzew stała 
cicho.  

 
- Która godzina? - zapytał go nagle jaki ś głos zachrypni ęty.  

 
- Godzina?... 
Wokulski przetarł oczy. Przed nim, z mroku, wynurzy ł si ę obdarty człowiek. 
- Kiedy grzecznie pytaj ą, to trzeba grzecznie odpowiada ć - rzekł człowiek i 
podszedł bli Ŝej. 
- Zabij mnie, to sam zobaczysz - odparł Wokulski. 
Obdarty człowiek cofn ął si ę. Na lewo od drogi wida ć było par ę ludzkich cieni. 
- Głupcy! - zawołał Wokulski id ąc naprzód - mam złoty zegarek i kilkaset rubli 
gotówk ą... Broni ć si ę nie b ędę, no!... 
Cienie usun ęły si ę mi ędzy drzewa i który ś rzekł zni Ŝonym głosem:  

 
- Taki to, psiakrew, zejdzie, gdzie go nie posiej ą... 
- Bydl ęta!... tchórze!... - krzyczał Wokulski prawie niepr zytomny. 
Odpowiedział mu t ętent uciekaj ących. 
Wokulski zebrał my śli.  

 
"Gdzie ja jestem?...Ju Ŝci, w Łazienkach, ale w którym miejscu?...Trzeba i ść w 
drug ą stron ę"  
 
Obrócił si ę par ę razy i ju Ŝ nie wiedział, dok ąd idzie. Serce zacz ęło mu bi ć 
gwałtownie, zimny pot wyst ąpił na czoło, pierwszy raz w Ŝyciu uczuł obaw ę nocy i 
zbł ąkania... 



Przez par ę minut biegł bez celu, prawie bez tchu; dzikie my śli wirowały mu w 
głowie. Wreszcie na lewo zobaczył mur, a dalej budy nek. "Aha, Pomara ńczarnia... 
Potem doszedł do jakiego ś mostka, odpocz ął i oparłszy si ę na barierze 
myślał:"Wi ęc do tego doszedłem?... Niebezpieczny rywal... rozb ite nerwy... Zdaje 
mi si ę, Ŝe ju Ŝ dzi ś mógłbym napisa ć ostatni akt tej komedii!..."  

 
Prosta droga doprowadziła go do stawu, pó  niej do łazienkowskiego pałacu. We 
dwadzie ścia minut był w Alejach Ujazdowskich i siadł w prze je ŜdŜaj ącą doro Ŝkę; w 
kwadrans pó  niej znalazł si ę we własnym mieszkaniu.  

 
Na widok świateł i ulicznego ruchu odzyskał wesoło ść; nawet u śmiechał si ę i 
szeptał: "Có Ŝ znowu za przywidzenia?... Jaki ś Ochocki... samobójstwo!... Ach, 
głupota... Dostałem si ę przecie Ŝ mi ędzy arystokracj ę, a co b ędzie dalej - 
zobaczymy..."Gdy wszedł do gabinetu, słu Ŝący oddał mu list pisany na jego 
własnym papierze przez pani ą Meliton. 
- Ta pani była tu dzi ś dwa ra Ŝy - rzekł wierny sługa. - Ra Ŝ o pi ąty, drugi raz o 
ószmy...  

 
 
 
ROZDZIAŁ DWUNASTY  
WĘDRÓWKI ZA CUDZYMI INTERESAMI 
 
Wokulski powoli otwierał list pani Meliton, przypom inaj ąc sobie niedawne 
wypadki.  
Zdawało si ę mu, Ŝe w nieo świetlonej cz ęści gabinetu jeszcze widzi ciemn ą 
gęstwin ę łazienkowskich drzew, niewyra  ne sylwetki obdartusów, którzy mu 
zast ąpili drog ę, a pó  niej wzgórek ze studni ą, gdzie Ochocki zwierzał mu si ę ze 
swych pomysłów. Lecz gdy spojrzał na światło, mgliste obrazy znikały. Widział 
lamp ę z zielonym daszkiem, stos papierów, br ązy stoj ące na biurku i chwilami 
myślał, Ŝe Ochocki ze swymi machinami lataj ącymi i jego własna rozpacz były 
tylko snem. "Co on za geniusz? - mówił do siebie Wo kulski - to zwyczajny 
marzyciel!... I panna Izabela taka sama kobieta jak  inne... Wyjdzie za mnie - 
dobrze; nie wyjdzie - to przecie Ŝ nie umr ę." 
Rozło Ŝył list i czytał: 
"Panie! Wa Ŝna wiadomo ść: za kilka dni Ł ęckim sprzedaj ą kamienic ę, a jedynym 
kupcem b ędzie baronowa Krzeszowska, ich kuzynka i nieprzyjac iółka. Wiem z 
pewności ą, Ŝe zapłaci za dom tylko sze śćdziesi ąt tysi ęcy rubli; a w takim razie 
resztka posagu panny Izabeli, w kwocie trzydziestu tysi ęcy rubli, przepadnie. 
Chwila jest bardzo pomy ślna, gdy Ŝ panna Izabela, postawiona mi ędzy bied ą a 
wyj ściem za marszałka, ch ętnie zgodzi si ę na ka Ŝdą inn ą kombinacj ę. Domy ślam 
si ę, Ŝe tym razem nie post ąpisz Pan z nastr ęczaj ącą si ę okazj ą jak z wekslami 
Łęckiego, które podarłe ś w moich oczach. Pami ętaj Pan: kobiety tak lubi ą by ć 
ściskane, Ŝe dla spot ęgowania efektu trzeba je niekiedy przydepta ć nog ą. Im 
zrobisz Pan to bezwzgl ędniej, tym pewniej ci ę pokocha. Pami ętaj Pan!...  

 
Zreszt ą moŜesz Pan sprawi ć Beli mał ą przyjemno ść. Baron Krzeszowski, 
przyci śni ęty potrzeb ą, sprzedał własnej Ŝonie swoj ą ulubion ą klacz, która w tych 
dniach ma si ę ściga ć i na któr ą wiele rachował. O ile znam stosunki, Bela byłaby 
szczerze kontenta, gdyby ani baron, ani jego Ŝona nie posiadali tej klaczy w 
dniu wy ścigów. Baron byłby zawstydzony, Ŝe sprzedał klacz, a baronowa - 
zrozpaczona, gdyby klacz, wygrawszy, komu innemu pr zyniosła zysk. Bardzo 
subtelne s ą te wielko światowe komera Ŝe, ale spróbuj je Pan zu Ŝytkowa ć. Okazja 
zaś nastr ęcza si ę, gdy Ŝ o ilem słyszała, niejaki Maruszewicz, przyjaciel o bojga 
Krzeszowskich, ma Panu zaproponowa ć kupno tej klaczy. Pami ętaj Pan, Ŝe kobiety 
są niewolnicami tylko tych, którzy potrafi ą je mocno trzyma ć i dogadza ć ich 
kaprysom. 
Doprawdy, zaczynam wierzy ć, Ŝe urodziłe ś si ę Pan pod szcz ęśliw ą gwiazd ą. 
Szczerze Ŝyczliwa A.M." 
Wokulski gł ęboko odetchn ął; obie wiadomo ści były wa Ŝne. Drugi raz przeczytał 
list, podziwiaj ąc szorstki styl pani Meliton i u śmiechaj ąc si ę przy uwagach, 
jakie robiła nad swoj ą płci ą. Mocno trzyma ć ludzi czy okoliczno ści to le Ŝało w 
naturze Wokulskiego; wszystko i wszystkich chwytałb y za kark, wyj ąwszy - pann ę 



Izabel ę. Ona jedna była istot ą, której wobec siebie chciał zostawi ć absolutn ą 
wolno ść, je Ŝeli nie panowanie. Mimo woli spojrzał na bok; słu Ŝący stał przy 
drzwiach.  

 
- Id   spa ć - rzekł.  

 
- Zaraz pójd ę, tylko był tu jeszcze pan - odparł słu Ŝący. 
- Jaki pan? 
- Zostawił bilet, le Ŝy na biurku. 
Na biurku le Ŝał bilet Maruszewicza. 
- Aha!... Có Ŝ ten pan mówił? 
- On niby, Ŝeby tak, to nic nie mówił. Tylko pytał si ę: kiedy pan jest w domu? A 
ja powiedziałem: koło dziesi ąty Ŝ rana, i wtedy on powiedział, Ŝe przyjdzie 
jutro o dziesi ąty, ino na minutk ę. 
- Dobrze, dobranoc ci! 
- Upadam do nóg, prosz ę łaski pana. 
Słu Ŝący wyszedł, Wokulski czuł si ę zupełnie otrze  wionym. Ochocki i jego 
lataj ące maszyny zmalały mu w oczach. Miał znowu energi ę jak wówczas, kiedy 
wyje ŜdŜał do Bułgarii. Wtedy szedł po maj ątek, a dzi ś ma okazj ę rzuci ć jego 
cz ęść dla panny Izabeli. Kłuły go wyrazy listu pani Meli ton: "postawiona mi ędzy 
bied ą i wyj ściem za marszałka..." Otó Ŝ ona nigdy nie znajdzie si ę w tym 
poło Ŝeniu...  
A wyd  wignie j ą nie jaki ś tam Ochocki, za pomoc ą swojej maszyny, ale on... Czuł 
w sobie tak ą sił ę, i Ŝ gdyby w tej chwili sufit z dwoma pi ętrami spadł mu na 
głow ę, chyba utrzymałby go.  

 
Wydobył z biurka swój notatnik i pocz ął rachowa ć: 
"Klacz wy ścigowa - głupstwo... Wydam najwy Ŝej tysi ąc rubli, z których wróci si ę 
przynajmniej cz ęść... Dom rs. 60 000, posag panny Izabeli rs. 30 000,  razem rs. 
90 000. Bagatela... prawie trzecia cz ęść mego maj ątku... W ka Ŝdym razie za dom 
wróci mi si ę ze 60 000 albo i wi ęcej... No!... trzeba skłoni ć Ł ęckiego, a Ŝeby te 
30 000 mnie powierzył, b ędę mu płacił 5 000 rubli rocznie jako dywidend ę... 
Chyba im wystarczy?... Konia oddam berejterowi, nie ch on zajmie si ę puszczeniem 
go na wy ścigi... O dziesi ątej b ędzie u mnie Maruszewicz, o jedenastej pojad ę do 
adwokata... Pieni ądze dostan ę na ósmy procent - 7200 rubli rocznie; a Ŝe mam na 
pewno pi ętna ście procent... No i dom co ś przynosi... A co powiedz ą moi 
wspólnicy?,.. Ach, du Ŝo mnie to obchodzi!... Mam 45 000 rubli rocznie, ub ędzie 
12-13 000 rubli, zostanie 32 000 rubli... śona moja nudzi ć by si ę nie powinna... 
W ci ągu roku wycofam si ę z tej kamienicy, cho ćby ze strat ą 30 000 rubli... 
Wreszcie to nie jest strata, to jej posag..." 
Północ. Wokulski zacz ął si ę rozbiera ć. Pod wpływem jasno okre ślonego celu 
uspokoiły si ę rozstrojone nerwy. Zgasił światło, poło Ŝył si ę i patrz ąc na 
firanki, którymi bujał wiatr wpadaj ący przez otwarte okno, zasn ął jak kamie ń.  
 
Wstał o siódmej rano tak rze śki i wesoły, Ŝe zwróciło to uwag ę słu Ŝącego, który 
zacz ął kr ęci ć si ę po pokoju. 
- Czegó Ŝ to chcesz? - zapytał Wokulski. 
- Ja nicz. Ino, prosz ę pana, stró Ŝ chce, ale nie śmie prosi ć, Ŝeby pan 
pofatygował si ę i potrzymał mu dziecko do krztu.  

 
- A a a!... A pytał si ę, czy ja chc ę, a Ŝeby on miał dziecko? 
- Nie pytał si ę, bo pan był wtedy na wojnie. 
- No dobrze. B ędę jego kumem. 
- To mo Ŝe by mnie pan tera Ŝ podarował stary szurdut, bo jak Ŝe ja b ędę na 
krzcinach?... 
- Dobrze, we   ten surdut.  

 
- A reperaczyja?... - O, głupi jeste ś, nie nud   mnie... Ka Ŝ zreperowa ć, cho ć nie 
wiem co...  

 
- Bo ja chciałbym, prosz ę pana, akszamitny kołmirz. 
- Przyszyj sobie aksamitny kołnierz i id   do diabła.  

 



- Czałkiem be Ŝ potrzeby gniewa si ę pan, bo przecie to dla pa ńszkiego honoru, nie 
dla mego - odparł słu Ŝący i wychodz ąc trzasn ął drzwiami. 
Czuł, Ŝe jego pan jest w wyj ątkowo dobrym usposobieniu. 
Ubrawszy si ę, Wokulski usiadł do rachunków, pij ąc przy tym czyst ą herbat ę. Po 
uko ńczeniu ich napisał depesz ę do Moskwy o asygnacj ę na sto tysi ęcy rubli i 
drug ą do ajenta w Wiedniu, a Ŝeby wstrzymał pewne obstalunki. 
Na kilka minut przed dziesi ąt ą wszedł Maruszewicz. Młody człowiek wydawał si ę 
jeszcze bardziej zniszczonym i onie śmielonym ani Ŝeli wczoraj.  

 
- Pozwoli pan - odezwał si ę Maruszewicz po kilku słowach powitania - Ŝe od razu 
poło Ŝę karty na stół... Chodzi o oryginaln ą propozycj ę... 
- Słucham najoryginalniejszej... - Pani baronowa Kr zeszowska (jestem 
przyjacielem obojga baronostwa) - mówił zniszczony młodzieniec - pragnie zby ć 
klacz wy ścigow ą, Zaraz pomy ślałem, Ŝe pan przy swoich stosunkach mo Ŝe Ŝyczyłby 
sobie posiada ć podobnego konia... Jest ogromna szansa wygranej, g dyŜ biegaj ą 
prócz niej w wy ścigu tylko dwa konie, znacznie słabsze...  

 
- Dlaczegó Ŝ pani baronowa sama nie puszcza tej klaczy? 
- Ona?... Ona jest śmierteln ą nieprzyjaciółk ą wy ścigów!  

 
- Po có Ŝ wi ęc kupiła klacz wy ścigow ą? 
 
- Dla dwu przyczyn - odparł młody człowiek. - Naprz ód baron, potrzebuj ąc 
pieni ędzy na pokrycie długu honorowego, o świadczył, Ŝe zastrzeli si ę, je Ŝeli nie 
dostanie o śmiuset rubli, cho ćby za swoj ą ukochan ą klacz, a po wtóre, baronowa 
nie Ŝyczy sobie, aby jej m ąŜ przyjmował udział w wy ścigach. Wi ęc kupiła klacz, 
ale dzi ś biedaczka choruje ze wstydu i rozpaczy i chciałaby  pozby ć si ę jej za 
jak ąkolwiek b ąd  cen ę. 
- Mianowicie? 
- Osiemset rubli - odparł młody człowiek, spuszczaj ąc oczy. - Gdzie jest ko ń? 
- W mane Ŝu Millera. 
- A dokumenta? 
- Oto s ą - odpowiedział ju Ŝ weselej młody człowiek, wydobywaj ąc paczk ę papierów 
z bocznej kieszeni surduta. 
- Mo Ŝemy zaraz sko ńczy ć? - spytał Wokulski, przegl ądaj ąc papiery. 
- Natychmiast. 
- Po obiedzie pójdziemy obejrze ć konia? - O, naturalnie... - Niech pan pisze 
kwit - rzekł Wokulski i wydobył pieni ądze z biurka. 
- Na o śmset?... naturalnie!... - mówił młody człowiek. 
Szybko wzi ął papier i pióro i zacz ął pisa ć. Wokulski zauwa Ŝył, Ŝe młodzie ńcowi 
troch ę dr Ŝały r ęce i twarz mu si ę mieniła.  
Kwit był napisany według wszelkich form. Wokulski p oło Ŝył osiem sturublówek i 
schował papiery. W chwil ę pó  niej młody człowiek, ci ągle zmieszany, opu ścił 
gabinet; zbiegaj ąc za ś ze schodów, my ślał:  

 
"Podły jestem, tak, podły... Ale ostatecznie za kil ka dni zwróc ę babie dwie ście 
rubli i powiem, Ŝe doło Ŝył je Wokulski, poznawszy bli Ŝej zalety konia. Oni 
przecie Ŝ nie zetkn ą si ę, ani baron z Ŝoną, ani ten... kupczyk z nimi... Kwit 
kazał sobie pisa ć... wyborny!... Jak to zna ć geszefciarza i parweniusza... O! 
strasznie jestem ukarany za moj ą lekkomy ślno ść..." O jedenastej Wokulski wyszedł 
na ulic ę z zamiarem udania si ę do adwokata.  

 
Ledwie jednak stan ął przed bram ą, wnet trzej doro Ŝkarze na widok jasnego paltota 
i białego kapelusza współcze śnie zaci ęli konie. Jeden wjechał drugiemu dyszlem w 
otwarty powóz, trzeci za ś chc ąc ich wymin ąć o mało nie rozbił tragarza, 
nios ącego ci ęŜką szaf ę. Wszcz ął si ę hałas, bitwa na baty, świstanie policjantów, 
zbiegowisko i w rezultacie - dwaj najgor ętsi doro Ŝkarze sami siebie własnymi 
powozami odwie  li do cyrkułu.  

 
"Zła wró Ŝba - pomy ślał Wokulski i nagle uderzył si ę w czoło. - Pyszny interes! - 
mówił sobie - id ę do adwokata, a Ŝeby mi kupił dom, a nie wiem, ani jak dom 
wygl ąda, ani nawet gdzie le Ŝy."  



Wrócił na powrót do swego mieszkania i w kapeluszu na głowie, z lask ą pod pach ą, 
pocz ął przerzuca ć kalendarz. Szcz ęściem słyszał, Ŝe dom Ł ęckich znajduje si ę 
gdzie ś w okolicach Alei Jerozolimskiej; pomimo to upłyn ęło kilka minut, nim 
odszukał ulic ę i numer.  

 
"Ładnie bym si ę zarekomendował adwokatowi! - my ślał, schodz ąc ze schodów. - 
Jednego dnia namawiam ludzi, aby mi powierzyli kapi tały, a drugiego kupuj ę kota 
w worku. Naturalnie, Ŝe od razu skompromitowałbym albo siebie, albo... pa nnę 
Izabel ę". 
Skoczył w przeje ŜdŜaj ącą doro Ŝkę i kazał skr ęci ć ku Alei Jerozolimskiej. Na rogu 
wysiadł i poszedł piechot ą w jedn ą z poprzecznych ulic. 
Dzie ń był pi ękny, niebo prawie bez obłoku, bruk bez kurzu. Okna domów 
pootwierane, niektóre dopiero myto; figlarny wiatr miotał spódnicami pokojówek; 
przy czym mo Ŝna było spostrzec, Ŝe warszawska słu Ŝba łatwiej odwa Ŝa si ę my ć okna 
na trzecim pi ętrze ani Ŝeli własne nogi. Z wielu mieszka ń odzywały si ę 
fortepiany, z wielu podwórek katarynki albo monoton ne nawoływania piaskarzy, 
szczotkarzy, tandeciarzy i im podobnych przedsi ębiorców. Tu i ówdzie pod bram ą 
ziewał stró Ŝ odziany w niebiesk ą bluz ę; kilka psów goniło si ę po ulicy, któr ą 
nikt nie przeje ŜdŜał; małe dzieci bawiły si ę odzieraniem kory z młodych 
kasztanów, którym jeszcze nie zd ąŜyły pociemnie ć jasnozielone li ście.  

 
W ogóle ulica przedstawiała si ę czysto, spokojnie i wesoło. Na drugim jej ko ńcu 
wida ć nawet było odrobin ę horyzontu i k ępę drzew; lecz wiejski ten pejza Ŝ, 
niestosowny dla Warszawy, zasłaniano teraz rusztowa niami i ścian ą z cegły. Id ąc 
prawym chodnikiem dostrzegł Wokulski na lewo, mniej  wi ęcej w połowie ulicy, dom 
niezwykle Ŝółtej barwy. Warszawa posiada bardzo wiele Ŝółtych domów; jest to 
chyba naj Ŝółciejsze miasto pod sło ńcem. Ta jednak kamienica wydawała si ę 
Ŝółciejsz ą od innych i na wystawie przedmiotów Ŝółtych (jakiej zapewne doczekamy 
si ę kiedy ś) otrzymałaby pierwsz ą nagrod ę.  
 
Podszedłszy bli Ŝej Wokulski przekonał si ę, Ŝe nie tylko on zwrócił uwag ę na 
szczególn ą kamienic ę, nawet psy, cz ęściej tu ni Ŝ na jakimkolwiek innym murze, 
składały wizytowe bilety.  

 
"Do licha! - szepn ął - zdaje mi si ę, Ŝe to wła śnie jest ów dom...  

 
Istotnie, była to kamienica Ł ęckich,Zacz ął si ę przypatrywa ć. Dom był 
trzypi ętrowy; miał par ę Ŝelaznych balkonów i ka Ŝde pi ętro zbudowane w innym 
stylu. Za to w architekturze bramy panował tylko je den motyw, mianowicie: 
wachlarz. Górna cz ęść wrót miała form ę rozło Ŝonego wachlarza, którym mogłaby si ę 
chłodzi ć przedpotopowa olbrzymka. Na obu skrzydłach bramy b yły wyrze  bione 
ogromne prostok ąty, które w rogach równie Ŝ ozdobiono do połowy otwartymi 
wachlarzami. Najcenniejszym jednak upi ększeniem bramy były umieszczone w 
pośrodku jej skrzydeł dwie rze  by przedstawiaj ące główki gwo  dzi, ale tak 
wielkich, jakby nimi była przytwierdzona brama do k amienicy, a kamienica do 
Warszawy.  

 
Prawdziw ą osobliwo ść stanowiła sie ń wjazdowa, posiadaj ąca bardzo lich ą podłog ę, 
ale za to bardzo ładne krajobrazy na ścianach. Było tam tyle wzgórz, lasów, skał 
i potoków, Ŝe mieszka ńcy domu śmiało mogli nie wyje ŜdŜać na letnie mieszkania.  

 
Podwórko, otoczone ze wszystkich stron trzypi ętrowymi oficynami, wygl ądało jak 
dno obszernej studni, napełnionej wonnym powietrzem . W ka Ŝdym rogu były drzwi, a 
w jednym a Ŝ dwoje drzwi; pod oknem mieszkania stró Ŝa znajdował si ę śmietnik i 
wodoci ąg.  
 
Wokulski mimochodem spojrzał w klatk ę głównych schodów, do których prowadziły 
szklane drzwi. Schody zdawały si ę by ć mocno brudnymi; za to obok znajdowała si ę 
nisza, a w niej - nimfa z dzbankiem nad głow ą i utr ąconym nosem. Poniewa Ŝ 
dzbanek miał zabarwienie amarantowe, twarz nimfy Ŝółte, piersi zielone, a nogi 
niebieskie, mo Ŝna było odgadn ąć, Ŝe nimfa stoi naprzeciw okna posiadaj ącego 
kolorowe szyby. 



"No, tak!..." - mrukn ął Wokulski tonem, który nie zdradzał zbyt wielkiego  
zachwytu. 
W tej chwili z prawej oficyny wyszła pi ękna kobieta z mał ą dziewczynk ą. 
- Teraz, prosz ę mamy, pójdziemy do ogrodu? - pytało dziecko. 
- Nie, kochanie. Teraz pójdziemy do sklepu, a do og rodu po obiedzie - 
odpowiedziała pani bardzo przyjemnym głosem. 
Była to wysoka szatynka z szarymi oczami, o klasycz nych rysach. Spojrzeli na 
siebie oboje z Wokulskim i - dama zarumieniła si ę. 
"Sk ąd ja j ą znam?" - pomy ślał Wokulski, wychodz ąc z bramy na ulic ę. 
Dama obejrzała si ę, lecz spostrzegłszy go, odwróciła głow ę. 
"Tak - my ślał - widziałem j ą w kwietniu na grobach, a pó  niej w sklepie. Nawet 
Rzecki zwracał mi na ni ą uwag ę i mówił, Ŝe ma śliczne nogi. Istotnie 
ładne."Cofn ął si ę znowu w bram ę i pocz ął czyta ć spis mieszka ńców. "Co?... 
Baronowa Krzeszowska na drugim pi ętrze!... Co?... co?.. Maruszewicz w lewej 
oficynie na pierwszym?... Szczególny zbieg okoliczn ości. Trzecie pi ętro od 
frontu studenci... Ale kto mo Ŝe by ć ta pi ękno ść? Prawa oficyna, pierwsze pi ętro 
- Jadwiga Misiewicz, emerytka, i Helena Stawska z c óreczk ą. Z pewno ści ą ona."  

 
Wszedł na podwórko i ogl ądał si ę. Prawie wszystkie okna były otwarte. W tylnej 
oficynie na dole była pralnia zatytułowana parysk ą; na trzecim pi ętrze było 
słycha ć kucie szewskiego młotka, poni Ŝej na gzemsie gruchało par ę goł ębi, a na 
drugim pi ętrze tej samej oficyny od kilku minut rozlegały si ę miarowe d  wi ęki 
fortepianu i krzykliwy sopran śpiewaj ący gam ę.  
 
- A!... a!... a!... a!... a!... a!... a!... a!... a !... a!... a!... 
Wysoko nad sob ą, na trzecim pi ętrze, Wokulski usłyszał silny bas m ęski, który 
mówił: 
- O! znowu za Ŝyła kussiny... Ju Ŝ z niej wyłazi soliter... Marysiu!... chod   no 
do nas...  

 
Jednocze śnie z okna na drugim pi ętrze wychyliła si ę głowa kobiety wołaj ącej: 
- Marysiu!... wracaj mi zaraz do domu... Marysiu!.. . 
"Słowo daj ę, Ŝe to pani Krzeszowska" - szepn ął Wokulski. 
W tej chwili usłyszał charakterystyczny szelest: z trzeciego pi ętra padł 
strumie ń wody, trafił na wychylon ą głow ę pani Krzeszowskiej i rozprysn ął si ę po 
podwórku. 
- Marysiu!... chod   do nas... - wołał bas.  

 
- Nikczemnicy!... - odpowiedziała pani Krzeszowska,  odwracaj ąc twarz w gór ę.-
Socjali ści!...nihil...  

 
Nowy strumie ń wody lun ął z trzeciego pi ętra i zatamował jej mow ę. Zarazem 
wychylił si ę stamt ąd młody człowiek z czarnym zarostem i zobaczywszy c ofaj ącą 
si ę fizjognomi ą pani Krzeszowskiej, zawołał pi ęknym basem: 
- Ach, to pani dobrodziejka!... Bardzo przepraszam. .. 
Odpowiedział mu z mieszkania pani Krzeszowskiej spa zmatyczny płacz niewie ści: 
- O, ja nieszcz ęśliwa!... Przysi ęgnę, Ŝe to on, nikczemnik, nasadził na mnie 
tych bandytów... Wywdzi ęcza mi si ę, Ŝem go wydobyła z n ędzy!... śem kupiła jego 
konia!...  

 
Tymczasem na dole praczki prały bielizn ę, na trzecim pi ętrze szewc kuł, a na 
drugim w tylnej oficynie d  wi ęczał fortepian i rozlegała si ę wrzaskliwa gama:  

 
- A!... a!... a!... a!... a!... a!... a!... a!... a !... a!... a!... 
"Wesoły dom, nie ma co..." - szepn ął Wokulski otrzepuj ąc krople wody, które mu 
spadły na r ękaw. 
Wyszedł z podwórza na ulic ę i jeszcze raz obejrzawszy nieruchomo ść, której miał 
zosta ć panem, skr ęcił w Alej ę Jerozolimsk ą. Tu wzi ął doro Ŝkę i pojechał do 
adwokata.  

 
W przedpokoju adwokata zastał paru obdartych śydków i star ą kobiet ę w chustce na 
głowie. Przez otwarte drzwi na lewo wida ć było szafy zapełnione aktami, trzech 
dependentów szybko pisz ących i kilku go ści z waszecia, z których jeden miał 



fizjognomi ę kryminaln ą, a reszta - bardzo znudzone.  

 
Stary lokaj z siwymi w ąsami i podejrzliwym wejrzeniem zdj ął z Wokulskiego palto 
i zapytał: 
- Wielmo Ŝny pan na dłu Ŝszy interes? 
- Na krótszy. 
Wprowadził Wokulskiego do sali na prawo. 
- Jak mam zameldowa ć? 
Wokulski podał bilet i został sam. W sali były sprz ęty kryte amarantowym 
utrechtem jak w wagonach pierwszej klasy - kilka oz dobnych szaf z pi ęknie 
oprawnymi ksi ąŜkami, które tak wygl ądały, jakby ich nigdy nie czytano - na stole 
zaś par ę ilustracyj i albumów, które, zdaje si ę, ogl ądali wszyscy. W jednym rogu 
sali stał gipsowy pos ąg bogini Temidy z mosi ęŜnymi wagami i brudnymi kolanami. 
- Pan mecenas prosi!... - odezwał si ę słu Ŝący przez uchylone drzwi. 
Gabinet znakomitego adwokata miał sprz ęty kryte br ązową skór ą, w oknach 
br ązowego koloru firanki, a na ściennych obiciach br ązowe desenie. Sam gospodarz 
odziany był w br ązowy surdut i trzymał w r ęku bardzo długi cybuch, u góry 
zako ńczony funtowym bursztynem i piórkiem. 
- Byłem pewny, Ŝe dzi ś powitam szanownego pana u siebie - rzekł adwokat, 
podsuwaj ąc Wokulskiemu fotel na kółkach i prostuj ąc nog ą dywan, który si ę nieco 
zmarszczył. - Jednym wyrazem - ci ągnął adwokat - mo Ŝemy rachowa ć na jakie ś 
trzysta tysi ęcy rubli udziałów w naszej spółce. A Ŝe do rejenta pójdziemy jak 
najrychlej i gotówk ę ści ągniemy co do grosza, w tym mo Ŝe pan rachowa ć na mnie...  

 
Wszystko to mówił, akcentuj ąc wa Ŝniejsze wyrazy, ściskał Wokulskiego za r ękę i 
obserwował go spod oka.  

 
- A tak... spółka!... - powtórzył Wokulski usiadłsz y na fotelu. - To rzecz tych 
panów, ile zbior ą gotówki. 
- No, zawsze kapitał... - wtr ącił adwokat. 
- Mam go bez spółki. 
- Dowód zaufania... 
- Wystarcza mi własne. 
Adwokat umilkł i po śpiesznie zacz ął ssa ć dym z piórka.  

 
- Mam pro śbę do mecenasa - rzekł po chwili Wokulski. Adwokat ut opił w nim 
spojrzenie, pragn ąc odgadn ąć: co to za pro śba? Od natury jej bowiem zale Ŝał 
sposób słuchania. Widocznie jednak nie odkrył nic g ro  nego, gdy Ŝ jego 
fizjognomia przybrała wyraz powa Ŝnej, lecz serdecznej Ŝyczliwo ści.  

 
- Chc ę kupi ć kamienic ę - ci ągnął Wokulski. 
- Ju Ŝ?... - spytał mecenas podnosz ąc brwi i schylaj ąc głow ę- Winszuj ę, bardzo 
winszuj ę... Dom handlowy nie na pró Ŝno nazywa si ę d o m e m... Kamienica dla 
kupca jest jak strzemi ę dla je   d ca; pewniej siedzi na interesach. Handel nie 
oparty na tak realnej podstawie, jak ą jest d o m, jest tylko kramarstwem. O 
jak ąŜ to chodzi kamienic ę, je Ŝeli szanowny pan raczysz mnie ju Ŝ zaszczyca ć swoim 
zaufaniem? 
- Ma by ć w tych dniach licytowany dom pana Ł ęckiego... 
- Znam - przerwał adwokat. - Mury wcale dobre, rzec zy drewniane nale Ŝałoby 
stopniowo zmieni ć, w rezerwie ogród... Licytuje baronowa Krzeszowska  do 
sze śćdziesi ęciu tysi ęcy rubli, konkurentów zapewne nie b ędzie, kupimy najwy Ŝej 
za sze śćdziesi ąt tysi ęcy rubli.  

 
- Cho ćby za dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy. a nawet i wi ęcej - wtr ącił Wokulski. 
- Po co?... - skoczył na fotelu adwokat. - Baronowa  poza sze śćdziesi ąt tysi ęcy 
nie wyjdzie, domów nikt dzi ś nie kupuje... Wcale dobry interes...  

 
- Dla mnie b ędzie dobrym nawet za dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy. 
- Ale lepszym za sze śćdziesi ąt pi ęć tysi ęcy...  

 
- Nie chc ę obdziera ć mego przyszłego wspólnika. 
- Wspólnika?... - zawołał adwokat. - Ale Ŝ szanowny pan Ł ęcki jest stanowczym 
bankrutem; po prostu skrzywdzilby ś go pan, naddaj ąc mu jakie ś kilka tysi ęcy 



rubli. Znam pogl ąd jego siostry, hrabiny, na t ę spraw ę... W chwili gdy pan Ł ęcki 
zostanie bez grosza przy duszy, jego urocza córka, któr ą wszyscy uwielbiamy, 
wyjdzie za barona albo marszałka... 
Oczy Wokulskiego tak dziko błysn ęły, Ŝe adwokat umilkł. Przypatrywał mu si ę, 
rozmy ślał... Nagle uderzył si ę r ęką w czoło. - Szanowny pan - rzekł - jeste ś 
zdecydowany da ć dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli za t ę ruder ę?... 
- Tak - odparł głucho Wokulski. 
- Sze śćdziesi ąt od dziewi ęćdziesi ęciu... posag panny Izabeli...- mrukn ął 
adwokat. - Aha!...  

 
Fizjognomia i cała postawa jego zmieniła si ę do niepoznania. Poci ągnął z 
wielkiego bursztynu ogromny kł ąb dymu, rozparł si ę na fotelu i trz ęsąc r ęką w 
stron ę Wokulskiego, mówił: 
- Rozumiemy si ę, panie Wokulski. Wyznam ci, Ŝe jeszcze przed pi ęcioma minutami 
podejrzewałem ci ę, sam nie wiem o co, bo interesa twoje s ą czyste. Ale w tej 
chwili, wierz mi, masz we mnie tylko człowieka Ŝyczliwego i... sprzymierze ńca... 
- Teraz ja pana nie rozumiem - szepn ął, spuszczaj ąc oczy Wokulski. 
Adwokatowi na policzkach wyst ąpiły ceglaste rumie ńce. Zadzwonił - wszedł 
słu Ŝący. 
- Nie wpuszcza ć tu nikogo, dopóki nie zawołam - rzekł. 
- Słucham pana mecenasa - odparł markotny lokaj. 
Znowu zostali we dwu. 
- Panie... Stanisławie - zacz ął adwokat. - Pan wie, co to jest nasza 
arystokracja i jej dodatki?... Jest to par ę tysi ęcy ludzi, którzy wysysaj ą cały 
kraj, topi ą pieni ądze za granic ą, przywo Ŝą stamt ąd najgorsze nałogi, zara Ŝaj ą 
nimi klasy średnie, niby to zdrowe, i - sami gin ą bez ratunku: ekonomicznie, 
fizjologicznie i moralnie. Gdyby zmusi ć ich do pracy, gdyby skrzy Ŝować z innymi 
warstwami, mo Ŝe... byłby z tego jaki po Ŝytek, bo ju Ŝci s ą to organizacje 
subtelniejsze od naszych. Rozumie pan... skrzy Ŝować, ale... nie wyrzuca ć na 
podtrzymanie ich trzydziestu tysi ęcy rubli. Otó Ŝ do skrzy Ŝowania pomagam panu, 
ale do strwonienia trzydziestu tysi ęcy rubli - nie!... 
- Nic nie rozumiem pana - odparł cicho Wokulski. 
- Rozumiesz, tylko nie ufasz mi. Wielka to cnota ni eufno ść, leczy ć z niej pana 
nie b ędę. Tyle ci powiem: Ł ęcki-bankrut mo Ŝe zosta ć... krewnym nawet kupca, a 
tym bardziej kupca-szlachcica. Ale Ł ęcki z trzydziestoma tysi ącami rubli w 
kieszeni!... 
- Panie mecenasie - przerwał Wokulski - czy zechce pan w moim imieniu stan ąć do 
licytacji tego domu? 
- Stan ę, lecz ponad to, co da pani Krzeszowska, post ąpi ę najwy Ŝej par ę tysi ęcy. 
Wybacz pan, panie Wokulski, ale sam z sob ą licytowa ć si ę nie b ędę. 
- A je Ŝeli znajdzie si ę trzeci licytant? - Ha! w takim razie i jego zdysta nsuj ę, 
aŜeby dogodzi ć pa ńskiemu kaprysowi. 
Wokulski wstał. 
- Dzi ękuj ę panu - rzekł - za par ę słów szczerszych. Ma pan racj ę, ale i ja mam 
moje racje... Pieni ądze przynios ę panu jutro; teraz do widzenia. 
- śal mi pana - odpowiedział adwokat, ściskaj ąc go za r ękę.  
 
- Dlaczegó Ŝ to? 
- Dlatego, panie, Ŝe kto chce zdoby ć, musi zwyci ęŜyć, zdusi ć przeciwnika, nie 
zaś karmi ć go z własnej spi Ŝarni. Popełniasz pan bł ąd, który ci ę raczej odsunie, 
ani Ŝeli zbli Ŝy do celu. 
- Myli si ę pan. 
- Romantyk!... romantyk!... - powtarzał adwokat z u śmiechem.  

 
Wokulski wybiegł z domu adwokata i wsiadłszy w doro Ŝkę, kazał si ę wie  ć w stron ę 
ulicy Elektoralnej. Był zirytowany tym, Ŝe adwokat odkrył jego tajemnic ę, i tym, 
Ŝe krytykował jego metod ę post ępowania. Naturalnie, Ŝe kto chce zdoby ć, musi 
zdusi ć przeciwnika; ale Ŝ tu zdobycz ą miała by ć panna Izabela!... 
Wysiadł przed niepozornym sklepikiem, nad którym wi siał czarny szyld z Ŝółtawym 
napisem: "Kantor wekslu i loterii S. Szlangbauma". 
Sklep był otwarty; za kontuarem, obitym blach ą i od publiczno ści oddzielonym 
drucian ą siatk ą, siedział stary śyd z łys ą głow ą i siw ą brod ą, jakby przylepion ą 



do "Kuriera".  

 
- Dzie ń dobry, panie Szlangbaum! - zawołał Wokulski. 
śyd podniósł głow ę i z czoła zsun ął okulary na oczy. - Ach, to pan 
dobrodziej?...  
- odparł ściskaj ąc go za r ękę. - Co to, czy ju Ŝ i pan potrzebuje pieni ędzy?...  

 
- Nie - odpowiedział Wokulski rzucaj ąc si ę na wyplatane krzesło przed kontuarem.  
A poniewa Ŝ wstyd mu było od razu obja śni ć, po co przyszedł, wi ęc spytał:  

 
- Có Ŝ słycha ć, panie Szlangbaum? 
-  le! - odpowiedział starzec. - Na śydów zaczyna si ę prze śladowanie. Mo Ŝe to i 
dobrze. Jak nas b ędą kopa ć i plu ć, i dr ęczy ć, wtedy mo Ŝe upami ętaj ą si ę i te 
młode śydki, co jak mój Henryk poubierali si ę w surduty i nie zachowuj ą swoje 
religie. 
- Kto was prze śladuje! - odparł Wokulski.  

 
- Pan chce dowody?... - spytał śyd. - Ma pan dowód w ten "Kurieru". Ja onegdaj 
posłałem do nich szarad ę. Pan zgaduje szarady?... Posłałem tak ą: 
Pierwsze i drugie - to zwierz kopytkowy, Pierwsze i  trzecie - ozdabia damskie 
głowy; Wszystkie razem na wojnie strasznie goni, Ni ech nas Pan Bóg od tego 
zabroni. 
Pan wie, co to?... Pierwsze i drugie - to jest: ko- za; pierwsze i trzecie - to 
jest ko-ki, a wszystkie - to s ą: Ko-za-ki. A pan wie, co oni mi odpisali?... 
Zaraz... 
Podniósł "Kurier" i czytał:  
- "Odpowiedzie od redakcje. Panu W. W. Encyklopedie  wi ększe Orgelbranda..." Nie 
to... "Panu Motylkowi. Frak kładzie si ę..." Nie to... A, jest!... "Panu S. 
Szlangbaumowi: Pa ńska szarada polityczna nie jest gramatyczna." - Pro sz ę pana: 
co tu jest z polityki? śebym ja napisał szarade o Dizraeli albo o Bismarck,  to 
byłaby polityka, ale o Kozaki to przecie nie jest p olityka, tylko wojskowo ść.  
 
- Ale gdzie Ŝ w tym prze śladowanie śydów,? - spytał Wokulski.  

 
- Zaraz powiem. Pan sam musiał broni ć od prze śladowcy mego Henryka; ja to 
wszystko wiem, cho ć nie on mi mówił. A teraz o szarad ę. Jak ja pół roku temu 
odniosłem moj ą szarad ę do pana Szymanowskiego, to on mnie powiedział: "Pa nie 
Szlangbaum, my te szarade drukowa ć nie b ędziemy, ale ja panu radz ę, co lepiej 
byś pan pisał szarade, ani Ŝeli brał procentów." A ja mówi ę: "Panie redaktorze, 
jak mnie pan da tyle za szarady, co ja mam z procen ty, to ja b ędę pisał." A pan 
Szymanowski na to: "My, panie Szlangbaum, nie mamy takie pieni ądze, Ŝeby za 
pańskie szarady płaci ć." To powiedział sam pan Szymanowski, słyszy pan? N u, a 
oni mnie dzisiaj pisz ą w "Kurierku", Ŝe to niepolitycznie i niegramatycznie!... 
Jeszcze pół roku temu gadali inaczej. A co teraz dr ukuj ą w gazety na śydków!... 
Wokulski słuchał historii o prze śladowaniu śydów, patrz ąc na ścian ę, gdzie 
wisiała tabelka loteryjna, i b ębni ąc palcami w kontuar. Ale my ślał o czym innym 
i wahał si ę. 
- Wi ęc ci ągle zajmujesz si ę szaradami, panie Szlangbaum?- spytał. 
Co to ja!... - odparł stary śyd. - Ale ja, panie, mam po Henryku wnuczka, co mu 
dopiero dziewi ęć lat, i niech no pan słucha, jaki on do mnie w tamt en tydzie ń 
list napisał. "Mój dziadku - on pisał, ten mały Mic haś - ja potrzebuje takie 
szarade:  

 
Pierwsze znaczy dół, drugie - przeczenie. Wszystko razem kortowe odzienie. 
A jak dziadzio - on pisał, Micha ś - zgadnie, to niech mi dziadzio przyszłe sze ść 
rubli na ten kortowy interes." Ja si ę rozpłakałem, panie Wokulski, jakiem 
przeczytał. Bo ten pierwszy, dół, to znaczy: spód, a przeczenie to jest nie - a 
wszystkie razem to s ą spodnie. Ja si ę spłakałem, panie Wokulski, co takie m ądre 
dziecko przez uparto ść Henryka chodzi bez spodnie. Ale ja mu odpisałem: " Mój 
kochaneczku. Bardzo jestem kontent, Ŝe ty od dziadusia nauczyłe ś si ę układa ć 
szarady. Ale Ŝeby ś ty jeszcze nauczył si ę oszcz ędności, to ja tobie na te 
kortowe odzienie posyłam tylko cztery ruble. A jak ty si ę b ędziesz dobrze uczył, 
to ja tobie po wakacje sprawie takie szarade: 



Pierwsze znaczy po niemiecku usta, drugie godzina. Wszystkie kupuje si ę dziecku 
- jak do gimnazje chodzi ć zaczyna. 
To znaczy: mund-ur; pan od razu zgadł, panie Wokuls ki? 
- Wi ęc i cała pa ńska rodzina bawi si ę szaradami? - wtr ącił Wokulski. 
- Nie tylko moja - odpowiedział Szlangbaum. - U nas , panie, niby u śydów, jak 
si ę młodzi zejd ą, to oni nie zajmuj ą si ę, jak u pa ństwo, ta ńcami, komplementami, 
ubiorami, głupstwami, ale oni albo robi ą rachunki, albo ogl ądaj ą uczone ksi ąŜki, 
jeden przed drugim zdaje egzamin albo rozwi ązuj ą sobie szarady, rebusy, szachowe 
zadanie. U nas ci ągle jest zaj ęty rozum i dlatego śydzi maj ą rozum, i dlatego, 
niech si ę pan nie obrazi, oni cały świat zawojuj ą. U pa ństwa wszystko si ę robi 
przez te sercowe gor ączke i przez wojne, a u nas tylko przez m ądro ść i 
cierpliwo ść.  
 
Ostatnie wyrazy uderzyły Wokulskiego. On przecie Ŝ zdobywał pann ę Izabel ę 
mądro ści ą i cierpliwo ści ą... Jaka ś otucha wst ąpiła mu w serce, przestał waha ć 
si ę i nagle rzekł: 
- Mam do pana pro śbę, panie Szlangbaum...  

 
- Pa ńskie pro śbe tyle znaczy dla mnie co rozkaz, panie Wokulski.  

 
- Chc ę kupi ć dom Ł ęckiego... 
- Znam go. On pójdzie za sze śćdziesi ąt par ę tysi ęcy.  

 
- Chc ę, Ŝeby poszedł za dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy, i potrzebuj ę kogo ś, kto by 
licytował do tej sumy.  

 
śyd szeroko otworzył oczy. 
- Jak to?... Pan chce zapłaci ć dro Ŝej o trzydzie ści tysi ęcy rubli?... spytał.  

 
- Tak. 
- Przepraszam, ale nie rozumiem. Bo Ŝeby panu dom sprzedawali, a Ł ęcki chciał 
jego kupi ć, wtedy pan miałby interes podbija ć cen ę. Ale jak pan kupuje, to pan 
ma interes zni Ŝyć warto ść...  

 
- Mam interes zapłaci ć dro Ŝej. 
Starzec potrz ąsnął głow ą i odezwał si ę po chwili: 
- śebym ja pana nie znał, tobym my ślał, Ŝe pan robi zły interes; ale Ŝe ja pana 
znam, wi ęc ja sobie my śl ę, co pan robi... dziwny interes. Nie tylko pan zako puje 
w mury gotówk ę i traci na tym z dziesi ęć procentów rocznie, ale jeszcze chce pan 
zapłaci ć trzydzie ści tysi ęcy rubli wi ęcej... Panie Wokulski - dodał bior ąc go za 
r ękę - nie zrób pan takie głupstwo. Ja pana prosz ę... Stary Szlangbaum pana 
prosi... 
- Wierz mi pan, Ŝe dobrze na tym wyjd ę... śyd nagle podniósł palec do czoła. 
Błysn ęły mu oczy i z ęby białe jak perły. 
- Cha! Cha!... - za śmiał si ę. - Nu, jaki ja ju Ŝ stary jestem, Ŝem od razu tego 
nie pomiarkował. Pan panu Ł ęckiemu da trzydzie ści tysi ęcy rubli... a on panu 
ułatwi interes mo Ŝe na sto tysi ęcy rubli... Git!... Ja panu dam licytanta, co on 
za pi ętna ście rubelków podbije cen ę domu. Bardzo porz ądny pan, katolik, tylko 
jemu nie mo Ŝna dawa ć wadium do r ęki... Ja panu dam jeszcze jakie dystyngowane 
dame, co tak Ŝe za dziesi ęć rubelków b ędzie podbija ć... Ja mog ę da ć jeszcze z 
par ę śydki, po pi ęć rubelków... Zrobi si ę taka licytacja, co pan mo Ŝe zapłaci ć 
za ten dom cho ćby sto pi ęćdziesi ąt tysi ęcy i nikt nie zmiarkuje, jaki jest 
interes... 
Wokulskiemu było troch ę przykro. 
- W ka Ŝdym razie sprawa zostaje mi ędzy nami - rzekł. 
- Panie Wokulski - odparł śyd uroczy ście - ja my śl ę, Ŝe pan nie potrzebował to 
powiedzie ć. Pa ński sekret to mój sekret. Pan uj ął si ę za mój Henryczek, pan nie 
prze śladuje śydów...  

 
PoŜegnali si ę i Wokulski wrócił do swego mieszkania. Tam zastał ju Ŝ 
Maruszewicza, z którym pojechał do rajtszuli obejrz eć kupion ą klacz. 
Rajtszula składała si ę z dwu poł ączonych ze sob ą budynków, tworz ących jedn ą 
cało ść w formie szlify. W cz ęści okr ągłej mie ścił si ę mane Ŝ, w prostok ątnej 



stajnie.  

 
W chwili gdy Wokulski z Maruszewiczem weszli tam, o dbywała si ę lekcja konnej 
jazdy. Czterech panów i jedna dama je  dzili, ko ń za koniem, wzdłu Ŝ ścian mane Ŝu; 
na środku stał dyrektor zakładu, m ęŜczyzna z min ą wojskow ą, w granatowej kurtce, 
białych obcisłych spodniach i wysokich butach z ost rogami. Był to pan Miller; 
komenderował je   d cami pomagaj ąc sobie w tej czynno ści długim batem, którym od 
czasu do czasu podcinał  le manewruj ącego konia, przy czym krzywił si ę je  dziec. 
Wokulski zauwa Ŝył napr ędce, Ŝe jeden z panów, który je  dził bez strzemion, 
trzymaj ąc praw ą r ękę za plecami, ma min ę łobuza, Ŝe drugi z nich pragnie zaj ąć 
na koniu stanowisko środkuj ące mi ędzy szyj ą a zadem, a czwarty wygl ąda tak, 
jakby w ka Ŝdej chwili usiłował zsi ąść z konia i ju Ŝ do ko ńca Ŝycia nie ćwiczy ć 
si ę w ekwitacji. Tylko dama w amazonce je  dziła śmiało i zr ęcznie, co 
Wokulskiemu nasun ęło my śl, Ŝe na świecie nie ma dla kobiet pozycji ani 
niewygodnej, ani niebezpiecznej. 
Maruszewicz zapoznał swego towarzysza z dyrektorem.  
- Wła śnie czekałem na panów i natychmiast słu Ŝę. Panie Szulc!...  

 
Wbiegł pan Szulc, młody blondyn, odziany równie Ŝ w granatow ą kurtk ę, lecz 
jeszcze wy Ŝsze buty i obci ślejsze spodnie. Z wojskowym ukłonem wzi ął do r ęki 
symbol dyrekrorskiej władzy i zanim Wokulski opu ścił mane Ŝ, przekonał si ę, Ŝe 
Szulc mimo młodego wieku energiczniej włada batem a ni Ŝeli sam dyrektor. Drugi 
bowiem pan a Ŝ sykn ął, a czwarty rozpocz ął formaln ą kłótni ę. 
- Pan - rzekł dyrektor do Wokulskiego - przyjmuje k lacz barona ze wszelkimi 
przynale Ŝnościami: siodłami, derami i tam dalej?... - Naturalni e.  
 
- W takim razie mam u pana sze śćdziesi ąt rubli za stajni ę, której pan 
Krzeszowski nie opłacił. 
- Trudna rada. 
Weszli do stajenki widnej jak pokój, nawet ozdobion ej dywanami, niezbyt zreszt ą 
cennymi. śłób był nowy i pełny, drabina to Ŝ samo, na podłodze le Ŝała świe Ŝa 
słoma. Pomimo to bystre oko dyrektora dojrzało jak ąś niestosowno ść, krzykn ął 
bowiem: 
- Có Ŝ to za porz ądek. panie Ksawery, do stu par diabłów!... Czy i w pańskiej 
sypialni konserwuj ą si ę takie rzeczy? Drugi pomocnik dyrektora ukazał si ę tylko 
na chwil ę.  
Spojrzał, znikn ął i z korytarza zawołał: 
- Wojciech!... do stu tysi ęcy diabłów... Zaraz mi zrób porz ądek, bo ci to 
wszystko ka Ŝę poło Ŝyć na stole... 
- Szczepan!... cholero jaki ś... - odezwał si ę trzeci głos za przepierzeniem. - 
Jak mi jeszcze raz, pieskie nasienie, tak stajni ę zostawisz, to ci ka Ŝę zbiera ć 
zębami...  

 
Jednocze śnie rozległo si ę kilka t ępych uderze ń, jakby kto ś pochwycił kogo ś 
drugiego za głow ę i uderzał ni ą o ścian ę. Niebawem za ś przez okno stajni 
zobaczył Wokulski młodzie ńca z metalowymi guzikami przy kurtce, który wybiegł  na 
podwórze po miotł ę i znalazłszy takow ą, mimochodem zwalił przez łeb gapi ącego 
si ę śydka. Jako przyrodnik, podziwiał Wokulski t ę now ą form ę prawa zachowania 
siły, gdzie gniew dyrektora w tak szczególny sposób  zaw ędrował a Ŝ do istoty 
znajduj ącej si ę poza rajtszul ą. 
Tymczasem dyrektor kazał wyprowadzi ć klacz na korytarz. Było to pi ękne zwierz ę 
na cienkich nó Ŝkach, z mał ą główk ą i oczyma, z których przegl ądał dowcip i 
rzewno ść. Klaczka w przechodzie zwróciła si ę do Wokulskiego, w ąchaj ąc go i 
chrapi ąc, jakby w nim odgadła pana.  

 
- Ju Ŝ pana poznała - rzekł dyrektor. - Niech jej pan da cukru... Pi ękna 
klacz!... 
To mówi ąc wydobył z kieszeni kawałek brudnej substancji, ni eco zalatuj ącej 
tytuniem. Wokulski podał to klaczy, która bez namys łu zjadła. 
- Zakładam si ę o pi ęćdziesi ąt rubli, Ŝe wygra! - zawołał dyrektor. - Trzyma pan? 
- Owszem - odpowiedział Wokulski. 
- Wygra niezawodnie. Dam doskonałego d Ŝokeja, a ten poprowadzi j ą według mojej 
instrukcji. Ale gdyby została przy baronie Krzeszow skim, niech mnie piorun 



trza śnie, przywlokłaby si ę trzecia do mety. Zreszt ą nawet nie trzymałbym jej na 
stajni... 
- Dyrektor jeszcze nie mo Ŝe uspokoi ć si ę - wtr ącił ze słodkim u śmiechem 
Maruszewicz.  

 
- Uspokoi ć si ę!... - krzykn ął dyrektor czerwieniej ąc z gniewu.- No, niech pan 
Wokulski os ądzi, czy mog ę nadal utrzymywa ć stosunki z człowiekiem, który 
opowiadał, Ŝe ja sprzedałem w Lubelskie konia, co miał koler!.. . Takich rzeczy - 
wołał, coraz mocniej podnosz ąc głos - nie zapomina si ę, panie Maruszewicz. I 
gdyby hrabia nie załagodził afery, pan Krzeszowski miałby dzi ś kul ę w udzie... 
Ja sprzedałem konia, co miał koler!... śebym miał zapłaci ć od siebie sto rubli, 
klacz wygra... śeby miała pa ść... Przekona si ę pan baron... Ko ń miał koler!... 
Cha! Cha! Cha!... - wybuchn ął demonicznym śmiechem dyrektor.  

 
Po obejrzeniu klaczy panowie udali si ę do kancelarii, gdzie Wokulski uregulował 
nale Ŝne rachunki, przysi ęgaj ąc sobie nie mówi ć o Ŝadnym koniu, Ŝe ma koler. Na 
poŜegnanie za ś odezwał si ę:  

 
- Czy nie mógłbym, dyrektorze, wprowadzi ć t ę klacz na wy ścigi bezimiennie? - 
Zrobi si ę. 
- Ale... 
- O! niech pan b ędzie spokojny - odparł dyrektor, ściskaj ąc go za r ękę. - Dla 
dŜentelmena dyskrecja jest pierwsz ą cnot ą. Spodziewam si ę, Ŝe i pan 
Maruszewicz...  

 
- O!... - potwierdził Maruszewicz, trz ęsąc głow ą i r ęką w taki sposób, Ŝe o 
tajemnicy pogrzebanej w jego piersiach nic mo Ŝna było w ątpi ć. 
Wracaj ąc obok mane Ŝu Wokulski znowu usłyszał trza śni ęcie batem, po którym 
czwarty pan znowu rozpocz ął kłótni ę z zast ępcą dyrektora.  

 
- To jest niedelikatno ść, mój panie!... - krzyczał czwarty. - Odzienie mi 
popęka... 
- Wytrzyma - odparł flegmatycznie pan Szulc, trzask aj ąc batem w kierunku 
drugiego pana. Wokulski opu ścił rajtszul ę.  
 
Gdy, po Ŝegnawszy si ę z Maruszewiczem, siadał w doro Ŝkę, przyszła mu szczególna 
myśl do głowy:  

 
"Je Ŝeli ta klacz wygra, to panna Izabela pokocha mnie.. ." 
I nagle zawrócił si ę; jeszcze przed chwil ą oboj ętne zwierz ę stało mu si ę 
sympatycznym i interesuj ącym. Wchodz ąc powtórnie do stajenki, usłyszał znowu 
charakterystyczny łoskot głowy ludzkiej uderzanej o  ścian ę. Jako Ŝ istotnie z 
sąsiedniego przedziału wybiegł mocno zarumieniony chł opak stajenny, Szczepan, z 
włosami uło Ŝonymi w taki wicherek, jakby mu dopiero co wyj ęto z nich r ękę, a 
zaraz po nim ukazał si ę i furman, Wojciech, który ocierał o kurtk ę nieco 
zatłuszczone palce. Wokulski dał starszemu trzy rub le, młodszemu rubla i obiecał 
im na przyszło ść gratyfikacje, byle tylko klaczka nie miała krzywdy .  
 
- B ędę jej, panie, dogl ądał lepiej ni Ŝ własnej Ŝony - odpowiedział Wojciech z 
niskim ukłonem. - Ale i stary jej nie skrzywdzi, ow szem... Na wy ścigu, panie, 
pójdzie kobyłka jak szkło...  

 
Wokulski wszedł do stajenki i z kwadrans przypatryw ał si ę klaczy. Niepokoiły go 
jej delikatne nó Ŝki i sam dr Ŝał na widok dreszczów przebiegaj ących jej aksamitn ą 
skór ę, my ślał bowiem, Ŝe moŜe zachorowa ć. Potem obj ął j ą za szyj ę, a gdy oparła 
mu na ramieniu główk ę, całował j ą i szeptał: 
- Gdyby ś ty wiedziała, co od ciebie zale Ŝy!... gdyby ś wiedziała...  

 
Odt ąd po par ę razy na dzie ń je  dził do mane Ŝu, karmił klacz cukrem i pie ścił si ę 
z ni ą. Czuł, Ŝe w jego realnym umy śle zaczyna kiełkowa ć co ś jakby przes ąd. 
UwaŜał to za dobr ą wró Ŝbę, gdy klacz witała go wesoło, lecz gdy była smutna,  



niepokój poruszał mu serce. Ju Ŝ bowiem, jad ąc do mane Ŝu, mówił sobie: "Je Ŝeli 
zastan ę j ą wesoł ą, to mnie panna Izabela pokocha." 
Niekiedy budził si ę w nim rozs ądek; wówczas opanowywał go gniew i pogarda dla 
samego siebie. 
"CóŜ to - my ślał - czy moje Ŝycie ma zale Ŝeć od kaprysu jednej kobiety?... Czy 
nie znajd ę stu innych?... Albo Ŝ pani Meliton nie obiecywała, Ŝe mnie zapozna z 
trzema, z czterema równie pi ęknymi?... Raz, do licha, musz ę si ę ockn ąć!..."Ale 
zamiast ockn ąć si ę, coraz gł ębiej zapadał w op ętanie. Zdawało mu si ę w chwilach 
świadomo ści, Ŝe na ziemi jeszcze chyba istniej ą czarodzieje i Ŝe jeden z nich 
rzucił na niego kl ątw ę. Wtedy mówił z trwog ą: 
"Ja nie jestem ten sam... Ja robi ę si ę jakim ś innym człowiekiem... Zdaje mi si ę, 
Ŝe mi kto ś zamienił dusz ę!..."  

 
Chwilami znowu zabierał w nim głos przyrodnik i psy cholog: 
"Oto - szeptał mu gdzie ś w gł ębi mózgu - oto jak m ści si ę natura za pogwałcenie 
jej praw. Za młodu lekcewa Ŝyłe ś serce, drwiłe ś z miło ści, sprzedałe ś si ę na m ęŜa 
starej kobiecie, a teraz masz!... Przez długie lata  oszcz ędzany kapitał uczu ć 
zwraca ci si ę dzi ś z procentem..."  

 
"Dobrze to - my ślał - ale w takim razie powinienem zosta ć rozpustnikiem; 
dlaczegó Ŝ wi ęc my śl ę o niej jednej?"  

 
"Licho wie - odpowiadał oponent. - Mo Ŝe wła śnie ta kobieta najlepiej nadaje si ę 
do ciebie. Mo Ŝe naprawd ę, jak mówi legenda, dusze wasze stanowiły kiedy ś, przed 
wiekami, jedn ą cało ść..."  

 
"Wi ęc i ona powinna by mnie kocha ć... - mówił Wokulski. A potem dodawał: - 
JeŜeli klacz wygra na wy ścigach, b ędzie to znakiem, Ŝe mnie panna Izabela 
pokocha... Ach! stary głupcze, wariacie, do czego t y dochodzisz?..."Na par ę dni 
przed wy ścigami zło Ŝył mu w mieszkaniu wizyt ę hrabia-Anglik, z którym zaznajomił 
si ę podczas sesji u ksi ęcia.  

 
Po zwykłym powitaniu hrabia usiadł sztywnie na krze śle i rzekł:  

 
- Z wizyt ą i z interesem - t e k!...Czy wolno?... 
- Słu Ŝę hrabiemu. 
- Baron Krzeszowski - ci ągnął hrabia - którego klacz nabył pan, zreszt ą 
najzupełniej prawidłowo - t e k - o śmiela si ę najuprzejmiej prosi ć pana o 
ust ąpienie mu jej. Cena nie stanowi nic... Baron porobi ł du Ŝe zakłady... 
Proponuje tysi ąc dwie ście rubli...  

 
Wokulskiemu zrobiło si ę zimno; gdyby sprzedał klacz, panna Izabela mogłaby  nim 
pogardzi ć. - A je Ŝeli i ja mam moje widoki na t ę klacz, panie hrabio? - odparł. 
- W takim razie pan ma słuszne pierwsze ństwo, tek - wycedził hrabia. 
- Zdecydował pan kwesti ę - rzekł Wokulski z ukłonem. 
- Czy tek?... Bardzo Ŝałuj ę barona, ale pa ńskie prawa s ą lepsze. 
Wstał z krzesła jak automat na spr ęŜynach, po Ŝegnawszy si ę, dodał: 
- Kiedy Ŝ do rejenta, drogi panie, z nasz ą spółk ą?... Namy śliwszy si ę, 
przyst ępuj ę z pi ęćdziesi ęcioma tysi ącami rubli... Tek. - To ju Ŝ zale Ŝy od panów. 
- Bardzo pragn ąłbym widzie ć ten kraj kwitn ącym i dlatego, panie Wokulski, 
posiada pan cał ą moj ą sympati ę i szacunek, tek, bez wzgl ędu na zmartwienie, 
jakie pan robi baronowi. Tek, był pewnym, Ŝe mu pan ust ąpi konia... 
- Nie mog ę. - Pojmuj ę pana - zako ńczył hrabia. - Szlachcic, cho ćby si ę odział w 
skór ę przemysłowca, musi wyle  ć z niej przy lada okazji. Pan za ś, prosz ę mi 
wybaczy ć śmiało ść, jeste ś przede wszystkim szlachcicem, i to w angielskiej 
edycji, jakim ka Ŝdy z nas by ć powinien. 
Mocno u ścisn ął mu r ękę i wyszedł. Wokulski przyznawał w duszy, Ŝe ten oryginał, 
udaj ący marionetk ę, ma jednak du Ŝo sympatycznych przymiotów.  

 
"Tak - szepn ął - z tymi panami przyjemniej Ŝyć ani Ŝeli z kupcami. Oni s ą 
naprawd ę ulepieni z innej gliny..." 
A potem dodał: "I dziwi ć si ę, Ŝe panna Izabela pogardza takim jak ja, 
wychowawszy si ę w śród takich jak oni... No, ale co oni robi ą na świecie i dla 



świata?... Szanuj ą ludzi, którzy mog ą da ć pi ętnasty procent od ich kapitałów... 
To jeszcze nie zasługa." 
"Tam do licha! - mrukn ął, strzelaj ąc z palców - a sk ąd oni wiedz ą, Ŝe ja kupiłem 
klacz?... Bagatela!... przecie Ŝ kupiłem j ą od pani Krzeszowskiej za 
pośrednictwem Maruszewicza... Zreszt ą za cz ęsto bywam w mane Ŝu, wie o mnie cała 
słu Ŝba... Eh! zaczynam ju Ŝ pali ć głupstwa, jestem nieostro Ŝny... Nie podobał mi 
si ę ten Maruszewicz..." 
 
 
ROZDZIAŁ TRZYNASTY  
WIELKOPAŃSKIE ZABAWY 
 
Nareszcie nadszedł dzie ń wy ścigów, pogodny, ale nie gor ący; wła śnie jak 
potrzeba. Wokulski zerwał si ę o pi ątej i natychmiast pojechał odwiedzi ć swoj ą 
klacz. Przyj ęła go do ść oboj ętnie, ale była zdrowa, a pan Miller pełen otuchy:  

 
- Co?... - śmiał si ę, tr ącaj ąc Wokulskiego w rami ę. - Palisz si ę pan, co?... 
Ocknął si ę w panu sportsmen!... My, panie, przez cały czas wy ścigów jeste śmy w 
gor ączce. Nasz zakładzik o pi ęćdziesi ąt rubli stoi, co?... Jakbym je miał w 
kieszeni; mógłby ś je pan natychmiast zapłaci ć.  
 
- Zapłac ę z najwi ększ ą przyjemno ści ą - odparł Wokulski i my ślał: "Czy klacz 
wygra?... czy go panna Izabela kiedy pokocha? czy s i ę co ś nie stanie?... A 
je Ŝeli klacz złamie nog ę!..."  

 
Ranne godziny wlokły mu si ę, jakby do nich zaprz ęŜono woły. Wokulski na chwil ę 
tylko wpadł do sklepu, przy obiedzie nie mógł je ść, potem poszedł do Saskiego 
Ogrodu ci ągle my śl ąc: "Czy klacz wygra i czy go panna Izabela pokocha? ..." 
Przemógł si ę jednak i wyjechał z domu dopiero około pi ątej. W Alejach 
Ujazdowskich był ju Ŝ taki natłok powozów i doro Ŝek, Ŝe miejscami nale Ŝało jecha ć 
st ępa, przy rogatce za ś utworzył si ę formalny zator i musiał czeka ć z kwadrans, 
poŜerany niecierpliwo ści ą, zanim ostatecznie powóz jego wydostał si ę na 
mokotowskie pola. Na skr ęcie drogi Wokulski wychylił si ę i przez mgł ę Ŝółtawego 
kurzu, który g ęsto osiadał mu twarz i odzienie, przypatrywał si ę wy ścigowemu 
polu. Plac wydawał mu si ę dzisiaj niesko ńczenie wielkim i przykrym, jakby nad 
nim unosiło si ę widmo niepewno ści Z daleka przed sob ą widział długi sznur ludzi 
uszykowanych w półkole, które ci ągle zwi ększało si ę dopływaj ącymi gromadami.  

 
Nareszcie dojechał na miejsce i znowu upłyn ęło z dziesi ęć minut, nim słu Ŝący 
powrócił z kasy z biletem. Dokoła powozu tłoczyła s i ę ci Ŝba bezpłatnych widzów i 
huczał gwar tysi ąca głosów, a Wokulskiemu zdawało si ę, Ŝe wszyscy mówi ą tylko o 
jego klaczy i drwi ą z kupca, który bawi si ę w wy ścigi. 
Nareszcie powóz puszczono wewn ątrz toru. Wokulski zeskoczył na ziemi ę i pobiegł 
do swej klaczy, usiłuj ąc zachowa ć powierzchowno ść oboj ętnego widza.  

 
Po długim szukaniu znalazł j ą na środku wy ścigowego placu, a przy niej panów 
Millera i Szulca tudzie Ŝ d Ŝokeja z wielkim cygarem w ustach, w czapce Ŝółtej z 
niebieskim i w paltocie narzuconym na ramiona. Jego  klacz wobec ogromnego placu 
i niezliczonych tłumów wydała mu si ę tak mał ą i mizern ą, Ŝe zdesperowany chciał 
wszystko rzuci ć i wraca ć do domu. Ale panowie Miller i Szulc mieli fizjogno mie 
ja śniej ące nadziej ą.  

 
- Nareszcie jest pan - zawołał dyrektor mane Ŝu i wskazuj ąc oczyma na d Ŝokeja 
dodał: - Zapoznam panów: pan Yung, najznakomitszy w  kraju d Ŝokej - pan Wokulski. 
DŜokej podniósł dwa palce do Ŝółto-niebieskiej czapki, a wyj ąwszy drug ą r ęką 
cygaro z ust, plun ął przez z ęby. 
Wokulski przyznał w duchu, Ŝe tak chudego i tak małego człowieka jeszcze w Ŝyciu 
nie widział. Zauwa Ŝył przy tym, Ŝe d Ŝokej ogl ąda go jak konia: ode łba do p ęcin, 
i wykonywa krzywymi nogami ruchy, jakby miał zamiar  wsi ąść i przejecha ć si ę na 
nim.  

 
- Niech Ŝe pan powie, panie Yung, czy nie wygramy? - spytał dyrektor. 



- Och! - odpowiedział d Ŝokej. - Tamte dwa konie s ą niezłe, ale nasza klacz 
znakomita - mówił dyrektor. 
- Och! - potwierdził d Ŝokej. 
Wokulski odprowadził go na stron ę i rzekł: 
- Je Ŝeli wygramy, b ędę panu winien pi ęćdziesi ąt rubli ponad umow ę. 
- Och! - odparł d Ŝokej, a przypatrzywszy si ę Wokulskiemu, dodał: 
- Pan jest czysty krew sportsmen, ale jeszcze pan t rochu gor ączkuje. Na przyszły 
rok b ędzie spokojniejszy. 
Znowu plun ął na długo ść konia i poszedł w stron ę trybuny, a Wokulski, 
poŜegnawszy panów Millera i Szulca, popie ściwszy klaczk ę, wrócił do swego 
powozu.  

 
Teraz zacz ął szuka ć panny Izabeli. 
Obszedł długi ła ńcuch powozów ustawionych wzdłu Ŝ toru, przypatrywał si ę koniom, 
słu Ŝbie, zagl ądał pod parasolki damom, ale panny Izabeli nie dost rzegł. 
"MoŜe nie przyjedzie?" - szepn ął i zdawało mu si ę, Ŝe cały ten plac napełniony 
lud  mi zapada wraz z nim pod ziemi ę. Miał te Ŝ po co wyrzuca ć tyle pieni ędzy, 
je Ŝeli jej tu nie b ędzie! A mo Ŝe pani Meliton, stara intrygantka, okłamała go na 
spółk ę z Maruszewiczem?... 
Wszedł na schodki wiod ące do trybuny s ędziów i ogl ądał si ę na wszystkie strony. 
Na pró Ŝno. Gdy schodził stamt ąd, zatamowali mu drog ę dwaj tyłem stoj ący panowie, 
z których jeden, wysoki, z wszelkimi cechami sports mena, mówił podniesionym 
głosem: 
- Czytaj ąc od dziesi ęciu lat, jak łaj ą nas za zbytki, ju Ŝ chciałem poprawi ć si ę 
i sprzeda ć stajni ę. Tymczasem widz ę, Ŝe człowiek, który wczoraj dorobił si ę 
maj ątku, dzi ś puszcza konia na wy ścigach... Ha! my śl ę, to ście wy takie 
ptaszki?... Nas moralizujecie, a gdy si ę uda, robicie to samo?.. Otó Ŝ nie 
poprawi ę si ę, nie sprzedam stajni, nie...  

 
Jego towarzysz, spostrzegłszy Wokulskiego, tr ącił mówc ę, który nagle urwał. 
Korzystaj ąc z chwili Wokulski chciał ich min ąć, ale wysoki pan zatrzymał go. 
- Przepraszam - odezwał si ę, dotykaj ąc kapelusza - Ŝe o śmieliłem si ę robi ć tego 
rodzaju uwagi... Jestem Wrzesi ński... - Z przyjemno ści ą słuchałem ich - 
odpowiedział z u śmiechem Wokulski - poniewa Ŝ w duchu mówi ę sobie to samo. 
Zreszt ą - staj ę na wy ścigach pierwszy i ostatni raz w Ŝyciu.  

 
Podali sobie r ęce z wysokim sportsmenem, który, gdy Wokulski odsun ął si ę na par ę 
kroków, mrukn ął: 
- Dziarski chłop... 
Teraz dopiero Wokulski kupił program i z uczuciem j akby wstydu czytał, Ŝe w 
trzeciej gonitwie biega klacz Sułtanka po Alim i Kl arze, nale Ŝąca do X. X., 
je ŜdŜona przez d Ŝokeja Yunga w Ŝółtej kurtce z niebieskimi r ękawami. Nagroda 
trzysta rubli; ko ń wygrywaj ący ma by ć na miejscu sprzedany. 
"Oszalałem!" - mrukn ął Wokulski, d ąŜąc w stron ę galerii. My ślał, Ŝe chyba tam 
jest panna Izabela, i projektował, Ŝe natychmiast wróci do domu, je Ŝeli jej nie 
znajdzie.  

 
Opanował go pesymizm. Kobiety wydawały mu si ę brzydkimi, ich barwne stroje 
dzikimi, ich kokieteria wstr ętn ą. M ęŜczy  ni byli głupi, tłum ordynaryjny, muzyka 
wrzaskliwa. Wchodz ąc na galeri ę, śmiał si ę z jej skrzypi ących schodów i starych 
ścian, na których było wida ć ślady deszczowych zacieków. Znajomi kłaniali mu 
si ę, kobiety u śmiechały si ę do niego, tu i owdzie szeptano: "Patrz! patrz!..."  
Ale on nie uwa Ŝał. Stan ął na najwy Ŝszej ławie galerii i ponad pstrym a hucz ącym 
tłumem patrzył przez lornet ę na drog ę, a Ŝ het pod rogatk ę, widz ąc tylko kł ęby 
Ŝółtego kurzu. 
"Co te galerie robi ą przez cały rok?" - my ślał. I przywidziało mu si ę, Ŝe na 
próchniej ących ławach zasiadaj ą tu co noc wszyscy zmarli bankruci, pokutuj ące 
kokoty, wszelkiego stanu pró Ŝniacy i utracjusze, których wyp ędzono nawet z 
piekła, i przy smutnym blasku gwiazd przypatruj ą si ę wy ścigom szkieletów koni, 
które pogin ęły na tym torze. Zdawało mu si ę, Ŝe nawet w tej chwili widzi przed 
sob ą zbutwiałe stroje i czuje zapach st ęchlizny.  

 



Zbudził go okrzyk tłumu, dzwonek i brawo... To odby ł si ę pierwszy wy ścig. Nagle 
spojrzał na tor i zobaczył wje ŜdŜaj ący do szranków powóz hrabiny. Siedziały 
hrabina z prezesow ą, a na przodzie pan Ł ęcki z córk ą.  
 
Wokulski sam nie wiedział, kiedy zbiegł z galerii i  kiedy wszedł do koła. Kogo ś 
potr ącił, kto ś pytał go o bilet... P ędził prosto przed siebie i od razu wpadł na 
powóz. Lokaj hrabiny ukłonił mu si ę z kozła, a pan Ł ęcki zawołał: 
- Otó Ŝ i pan Wokulski!... 
Wokulski przywitał si ę z paniami, przy czym prezesowa znacz ąco ścisn ęła go za 
r ękę, a pan Ł ęcki spytał:  

 
- Czy naprawd ę kupiłe ś, panie Stanisławie, klacz Krzeszowskiego?  

 
- Tak jest. 
- No, wiesz co, Ŝeś mu spłatał figla, a mojej córce zrobiłe ś mił ą 
niespodziank ę...  

 
Panna Izabela zwróciła si ę do niego z u śmiechem.  

 
- Zało Ŝyłam si ę z cioci ą - rzekła - Ŝe baron nie utrzyma swojej klaczy do 
wyścigów i wygrałam, a drugi raz zało Ŝyłam si ę z pani ą prezesow ą, Ŝe klacz 
wygra...  

 
Wokulski okr ąŜył powóz i zbli Ŝył si ę do panny Izabeli, która mówiła dalej: 
- Naprawd ę to przyjechały śmy tylko na ten wy ścig: pani prezesowa i ja. Bo ciocia 
udaje, Ŝe gniewa si ę na wy ścigi... Ach, panie, pan musi wygra ć...  

 
- Je Ŝeli pani zechce, wygram - odparł Wokulski, patrz ąc na ni ą ze zdumieniem... 
Nigdy nie wydała mu si ę tak pi ękną jak teraz w wybuchu niecierpliwo ści. Nigdy 
te Ŝ nie marzył, a Ŝeby rozmawiała z nim tak łaskawie. 
Spojrzał po obecnych. Prezesowa była wesoła, hrabin a u śmiechni ęta, pan Ł ęcki 
promieniej ący. Na ko  le lokaj hrabiny półgłosem zakładał si ę z furmanem, Ŝe 
Wokulski wygra. Dokoła nich kipiały śmiech i rado ść. Radował si ę tłum, galerie, 
powozy; kobiety w barwnych strojach były pi ękne jak kwiaty i o Ŝywione jak ptaki. 
Muzyka grała fałszywie, ale ra  nie; konie rŜały, sportsmeni zakładali si ę, 
przekupnie zachwalali piwo, pomara ńcze i pierniki. Radowało si ę sło ńce, niebo i 
ziemia, a Wokulski poczuł si ę w tak dziwnym nastroju, Ŝe chciałby wszystko i 
wszystkich porwa ć w obj ęcia. 
Odbył si ę drugi wy ścig, muzyka znowu zagrała. Wokulski pobiegł do tryb uny, a 
spotkawszy Yunga, który z siodłem w r ęku powracał w tej chwili od wagi, szepn ął 
mu: 
- Panie Yung, musimy wygra ć... Sto rubli nad umow ę... Niech bodaj klacz 
padnie... 
- Och!... - j ęknął d Ŝokej, przypatruj ąc mu si ę z odcieniem chłodnego podziwu. 
Wokulski kazał dojecha ć swemu powozowi bli Ŝej hrabiny i wrócił do pa ń. Uderzyło 
go to, Ŝe przy nich nikt nie stał. Wprawdzie marszałek i ba ron zbli Ŝyli si ę do 
ich powozu, ale oboj ętnie przyj ęci przez pann ę Izabel ę niebawem odsun ęli si ę. 
Lecz młodzie Ŝ kłaniała si ę z daleka i omijała. 
"Rozumiem - pomy ślał Wokulski. - Ozi ębiła ich wiadomo ść o licytacji domu. A 
teraz - dodał w duchu, patrz ąc na pann ę Izabel ę - przekonaj si ę, kto naprawd ę 
kocha ciebie, nie twój maj ątek". 
Zadzwoniono na trzeci wy ścig. Panna Izabela stan ęła na siedzeniu; na twarz jej 
wyst ąpiły rumie ńce. O par ę kroków od niej przejechał na Sułtance Yung z min ą 
człowieka, który si ę nudzi. 
- Spraw si ę dobrze, ty śliczna!... - zawołała panna Izabela.  

 
Wokulski wskoczył do swego powozu i otworzył lornet ę. Był tak pochłoni ęty 
wyścigiem, Ŝe na chwil ę zapomniał o pannie Izabeli. Sekundy rozci ągały mu si ę w 
godziny; zdawało mu si ę, Ŝe jest przywi ązany do trzech koni maj ących si ę ściga ć 
i Ŝe ka Ŝdy ich ruch niepotrzebny szarpie mu ciało. Uwa Ŝał, Ŝe jego klacz nie ma 
dość ognia i Ŝe Yung jest zanadto oboj ętny. Mimo woli słyszał rozmowy 
otaczaj ących go: 



- Yung we  mie...  

 
- Ale... Przypatrz si ę pan temu gniademu... 
- Dałbym dziesi ęć rubli, Ŝeby Wokulski wygrał... Utarłby nosa hrabiom... 
- Krzeszowski w ściekłby si ę...  

 
Dzwonek. Trzy konie z miejsca ruszyły cwałem. 
- Yung na przodzie... 
- To wła śnie głupstwo...  

 
- Ju Ŝ min ęli zakr ęt... 
- Pierwszy zakr ęt, a gniady tu Ŝ za nim. 
- Drugi... Znowu wysun ął si ę... 
- Ale gniady idzie... 
- P ąsowa kurtka w tyle... 
- Trzeci zakr ęt... Ale Ŝ Yung nic sobie z nich nie robi... 
- Gniady dop ędza... 
- Patrzcie!... patrzcie!... P ąsowy bierze gniadego... 
- Gniady na ko ńcu... Przegrałe ś pan...  

 
- P ąsowy bierze Yunga... - Nie we  mie, ju Ŝ ćwiczy konia... - Ale... ale... Brawo 
Yung!... Brawo Wokulski!... Klacz idzie jak woda!.. . Brawo!...  

 
- Brawo!... brawo!.:. 
Dzwonek. Yung wygra.. Wysoki sportsmen wzi ął klacz za uzd ę i zaprowadziwszy 
przed trybun ę s ędziów zawołał: - Sułtanka!... Je  dziec Yung!... Wła ściciel 
anonim...  

 
- Co to anonim... Wokulski... Brawo Wokulski!... - wrzeszczał tłum. 
- Wła ściciel pan Wokulski! - powtórzył wysoki d Ŝentelmen i odesłał klacz na 
licytacj ę. 
Wśród tłumu zbudził si ę szalony zapał dla Wokulskiego. Jeszcze Ŝaden wy ścig tak 
nie rozruszał widzów: cieszono si ę, Ŝe warszawski kupiec pobił dwu hrabiów.  

 
Wokulski zbli Ŝył si ę do powozu hrabiny. Pan Ł ęcki i damy starsze winszowały mu; 
panna Izabela milczała. 
W tej chwili przybiegł wysoki sportsmen. 
- Panie Wokulski - rzekł - oto s ą pieni ądze. Trzysta rubli nagrody, o śmset za 
klacz, któr ą ja kupiłem...  

 
Wokulski z paczk ą banknotów zwrócił si ę do panny Izabeli: 
- Czy pozwoli pani, a Ŝebym na jej r ęce zło Ŝył to dla ochrony pa ń?... 
Panna Izabela przyj ęła paczk ę z u śmiechem i prze ślicznym spojrzeniem.  

 
Wtem kto ś potr ącił Wokulskiego. Był to baron Krzeszowski. Blady z gniewu zbli Ŝył 
si ę do powozu i wyci ągaj ąc r ękę do panny Izabeli, zawołał po francusku: 
- Ciesz ę si ę, kuzynko, Ŝe twoi wielbiciele triumfuj ą... Przykro mi tylko, Ŝe na 
mój koszt... Witam panie! - dodał, kłaniaj ąc si ę hrabinie i prezesowej. 
Twarz hrabiny powlokła si ę chmur ą; pan Ł ęcki był zakłopotany, panna Izabela 
zbladła. Baron w impertynencki sposób osadził spada j ące mu binokle i ci ągle 
patrz ąc na pann ę Izabel ę mówił: 
- Tak jest... Mam szczególniejsze szcz ęście do wielbicieli kuzynki...  

 
- Baronie... - wtr ąciła prezesowa. 
- Przecie Ŝ nie mówi ę nic złego... Mówi ę tylko, Ŝe mam szcz ęście do...  

 
Stoj ący za nim Wokulski dotkn ął jego ramienia. 
- Słówko, panie baronie - rzekł. 
- Ach, to pan - odparł baron przypatruj ąc mu si ę. Odeszli na bok. 
- Pan mnie potr ącił, panie baronie... 
- Bardzo przepraszam... 
- To mi nie wystarcza... 



- Czy Ŝby pan chciał satysfakcji? - spytał baron. 
- Wła śnie.  

 
- W takim razie słu Ŝę - rzekł baron, szukaj ąc biletu. - Ach, do licha! Nie 
wzi ąłem biletów... Mo Ŝe pan ma notatnik z ołówkiem, panie Wokulski?... 
Wokulski podał mu bilet i notatnik, w którym baron zapisał adres i swoje 
nazwisko nie omieszkawszy zrobi ć przy nim zakr ętu. 
- Miło mi b ędzie - dodał, kłaniaj ąc si ę Wokulskiemu - doko ńczy ć rachunku za moj ą 
Sułtank ę... 
- Postaram si ę zadowoli ć pana barona. 
Rozstali si ę, wymieniaj ąc najpi ękniejsze ukłony. 
- Rzeczywi ście, awantura! - rzekł zmartwiony pan Ł ęcki, który widział wymian ę 
grzeczno ści.  

 
Zirytowana hrabina kazała jecha ć do domu, nie czekaj ąc ko ńca wy ścigów. Wokulski 
ledwo miał czas dopa ść powozu i po Ŝegnać si ę z damami. Nim konie ruszyły, panna 
Izabela wychyliła si ę i podaj ąc Wokulskiemu ko ńce palców, szepn ęła: 
- Merci, monsieur... 
Wokulski osłupiał z rado ści. Był jeszcze na jednym wy ścigu, nie widz ąc, co si ę 
koło niego dzieje, i korzystaj ąc z pauzy, opu ścił tor.  

 
Prosto z wy ścigów Wokulski pojechał do Szumana.  

 
Doktór siedział przy otwartym oknie, w watowanym ob dartym szlafroku, i robił 
korekt ę trzydziestostronicowej broszurki etnograficznej, d o napisania której 
uŜył przeszło tysi ąca obserwacyj i czterech lat czasu. 
Była to rozprawa o kolorze i formie włosów ludno ści zamieszkuj ącej Królestwo 
Polskie. Uczony doktór gło śno twierdził, Ŝe praca ta rozejdzie si ę najwy Ŝej w 
kilkunastu egzemplarzach, ale po cichu - kazał odbi ć ich cztery tysi ące i był 
pewnym drugiej edycji. Pomimo drwin ze swej ulubion ej specjalno ści i narzeka ń, 
i Ŝ nikogo nie interesuje, w gł ębi duszy Szuman wierzył, Ŝe w świecie 
ucywilizowanym nie ma człowieka, którego by w najwy Ŝszym stopniu nie 
interesowała kwestia koloru włosów i stosunki długo ści ich średnic. I w tej 
wła śnie chwili zastanawiał si ę, czyby na czele rozprawy nie nale Ŝało napisa ć 
aforyzmu: "Poka Ŝ mi twoje włosy, a powiem ci, kim jeste ś."  

 
Gdy Wokulski wszedł do jego pokoju i zm ęczony upadł na kanap ę, doktór zacz ął: 
- Co to za profany z tych korektorów... Mam tu par ęset cyfr o trzech znakach 
dziesi ętnych i wyobra   sobie, połowa jest bł ędna... Oni my śl ą, Ŝe jaka ś 
tysi ączna albo nawet setna cz ęść milimetra nic nie znaczy, a nie wiedz ą, laiki, 
Ŝe tam wła śnie mie ści si ę cały sens. Niech mnie diabli porw ą, je Ŝeli w Polsce 
byłoby mo Ŝliwym nie tylko wynalezienie, ale nawet drukowanie tablic 
logarytmicznych. Dobry Polak poci si ę ju Ŝ przy drugiej cyfrze dziesi ętnej, przy 
pi ątej dostaje gor ączki, a przy siódmej zabija go apopleksja... Có Ŝ u ciebie 
słycha ć? 
- Mam pojedynek - odparł Wokulski. 
Doktór zerwał si ę z fotelu i tak pr ędko przybiegł do kanapy, Ŝe rozrzucone poły 
szlafroka robiły go podobnym do nietoperza. 
- Co?... pojedynek?! - krzykn ął z błyszcz ącymi oczyma. - I mo Ŝe my ślisz, Ŝe 
pojad ę z tob ą w roli lekarza?... - B ędę patrzył, jak dwu dudków strzela sobie we 
łby, i mo Ŝe jeszcze b ędę musiał którego z nich opatrywa ć?... Ani my śl ę miesza ć 
si ę do tych błaze ństw!... - wrzeszczał chwytaj ąc si ę za głow ę. - Zreszt ą nie 
jestem chirurgiem i od dawna po Ŝegnałem si ę z medycyn ą... 
- Tote Ŝ nie b ędziesz lekarzem, tylko sekundantem. 
- A... to co innego - odparł doktór bez zaj ąknienia. - Z kim Ŝe?... 
- Z baronem Krzeszowskim. 
- Dobrze strzela! - mrukn ął doktór, wysuwaj ąc doln ą warg ę. - O có Ŝ to? 
- Potr ącił mnie na wy ścigach.  

 
- Na wy ści...? - A có Ŝeś ty robił na wy ścigach?...  

 
- Puszczałem konia i nawet wzi ąłem nagrod ę. 



Szuman uderzył si ę r ęką w tył głowy i nagle rozsun ąwszy Wokulskiemu jedn ą i 
drug ą powiek ę, zacz ął mu pilnie bada ć oczy. 
- My ślisz, Ŝem zwariował? - spytał go Wokulski.  

 
- Jeszcze nie. Czy to - dodał po chwili - ma by ć Ŝart, czy serio? 
- Zupełnie serio. Nie chc ę absolutnie Ŝadnych układów i prosz ę o ostre warunki. 
Doktór wrócił do swego biurka, usiadł, oparł brod ę na r ęku i rzekł po namy śle:  

 
- Spódnica, co?... Nawet koguty bij ą si ę tylko... 
- Szuman... strze Ŝ si ę!... - przerwał mu Wokulski zduszonym głosem, prost uj ąc 
si ę na kanapie. 
Doktór znowu przypatrzył mu si ę badawczo. 
- Wi ęc ju Ŝ tak?... - mrukn ął. - Dobrze. B ędę twoim sekundantem. Masz rozbi ć łeb, 
rozbij go przy mnie; mo Ŝe ci co pomog ę... 
- Przy śl ę ci tu zaraz Rzeckiego - odezwał si ę Wokulski, ściskaj ąc go za r ękę.  
 
Od doktora udał si ę do swego sklepu, krótko rozmówił si ę z panem Ignacym i 
wróciwszy do mieszkania, poło Ŝył si ę przed dziesi ąt ą. Znowu spał jak kamie ń. Dla 
jego lwiej natury potrzebne były silne wzruszenia; przy nich dopiero dusza 
szarpana nami ętno ści ą odzyskiwała równowag ę.  
 
Na drugi dzie ń, około pi ątej po południu, Rzecki z Szumanem jechali ju Ŝ do 
hrabiego-Anglika, który był świadkiem Krzeszowskiego. Obaj przyjaciele 
Wokulskiego milczeli w drodze; raz tylko odezwał si ę pan Ignacy:  

 
- I có Ŝ doktór na to wszystko? 
- To co ju Ŝ raz powiedziałem - odparł Szuman. - Zbli Ŝamy si ę do pi ątego aktu.  
Jest to albo koniec dzielnego człowieka, albo pocz ątek całego szeregu głupstw... 
- Najgorszych, bo politycznych - wtr ącił Rzecki. 
Doktór wzruszył ramionami i patrzył na drug ą stron ę doro Ŝki; pan Ignacy ze swoj ą 
wieczn ą polityk ą wydawał mu si ę niezno śnym.  
 
Hrabia-Anglik czekał na nich w towarzystwie innego dŜentelmena, który 
nieustannie wygl ądał przez okno na obłoki i co kilka minut poruszał krtani ą w 
taki sposób, jakby co ś przełykał z trudno ści ą. Miał min ę nieprzytomnego; w 
rzeczywisto ści był niepospolitym człowiekiem, jako my śliwiec na lwy i gł ęboki 
znawca egipskich staro Ŝytno ści.  

 
W gabinecie hrabiego-Anglika stał na środku stół przykryty zielonym suknem i 
otoczony czterema wysokimi krzesłami; na stole le Ŝały cztery arkusze papieru, 
cztery ołówki, dwa pióra i kałamarz tak wielkich ro zmiarów, jakby był 
przeznaczony do sitzbadów. 
Gdy wszyscy usiedli, hrabia zabrał głos. 
- Prosz ę panów - rzekł - baron Krzeszowski przyznaje, Ŝe mógł potr ąci ć pana 
Wokulskiego, poniewa Ŝ jest roztargniony, tek. W konsekwencji za ś, na nasze 
Ŝądanie... 
Tu hrabia spojrzał na swego towarzysza, który z uro czyst ą min ą co ś przełkn ął.  

 
- Na nasze Ŝądanie - ci ągnął hrabia - baron jest gotów... przeprosi ć nawet 
listownie pana Wokulskiego, którego wszyscy szanuje my - tek... Có Ŝ panowie na 
to? 
- Nie mamy upowa Ŝnienia do Ŝadnych kroków pojednawczych - odparł Rzecki, w 
którym ockn ął si ę były oficer w ęgierski. 
Uczony egiptolog szeroko otworzył oczy i przełkn ął dwa razy, raz po raz. 
Na twarzy hrabiego mign ęło zdumienie; w tej chwili jednak opanował si ę i 
odpowiedział tonem suchej grzeczno ści:  

 
- W takim razie słuchamy warunków... 
- Niech panowie racz ą je poda ć - odparł Rzecki. 
- O! bardzo prosimy panów - rzekł hrabia. 
Rzecki odchrz ąknął. 



- W takim razie o śmiel ę si ę proponowa ć... przeciwnicy staj ą o dwadzie ścia pi ęć 
kroków, id ą naprzód po pi ęć kroków...  

 
- Tek. 
- Pistolety gwintowane z muszami... Strzały do pier wszej krwi...- zako ńczył 
Rzecki ciszej. - Tek. - Termin, je Ŝeli mo Ŝna, jutro przed południem... 
- Tek. 
Rzecki ukłonił si ę, nie wstaj ąc z krzesła. Hrabia wzi ął arkusz papieru i w śród 
ogólnego milczenia przygotował protokół, który Szum an natychmiast przepisał. Oba 
dokumenty po świadczono i niespełna w trzy kwadranse interes był gotowy. 
 wiadkowie Wokulskiego po Ŝegnali gospodarza i jego towarzysza, który znowu 
zatopił si ę w rozpatrywaniu obłoków. 
Gdy ju Ŝ byli na ulicy, Rzecki odezwał si ę do Szumana: 
- Bardzo mili ludzie ci panowie z arystokracji... 
- Niech ich diabli porw ą!... Niech was wszystkich diabli porw ą z waszymi głupimi 
przes ądami!... - wrzeszczał doktór, wywijaj ąc kułakiem. 
Wieczorem pan Ignacy, sprowadziwszy pistolety, wst ąpił do Wokulskiego. Zastał go 
samotnego przy herbacie. Rzecki nalał sobie herbaty  i odezwał si ę: 
- Uwa Ŝasz, Stachu, to s ą ludzie wysoce honorowi. Baron, który jak wiesz, je st 
bardzo roztargniony, gotów ci ę przeprosi ć... 
- śadnych przeprosin. 
Rzecki umilkł. Pił herbat ę i tarł czoło. Po długiej pauzie rzekł: 
- Naturalnie, zapewne ś pomy ślał o interesach... na wypadek...  

 
- Nie spotka mnie Ŝaden wypadek - odparł z gniewem Wokulski. 
Pan Ignacy posiedział jeszcze z kwadrans w milczeni u. Herbata nie smakowała mu, 
głowa go bolała. Doko ńczył szklanki i spojrzawszy na zegarek, opu ścił mieszkanie 
przyjaciela, mówi ąc na po Ŝegnanie:  

 
- Jutro wyjedziemy o wpół do ósmej rano. 
- Dobrze. 
Gdy pan Ignacy wyszedł, Wokulski usiadł do biurka, na arkusiku listowego papieru 
napisał kilkadziesi ąt wierszy, a na kopercie poło Ŝył adres Rzeckiego. Zdawało mu 
si ę, Ŝe wci ąŜ słyszy niemiły głos barona: 
"Ciesz ę si ę, kuzynko, Ŝe triumfuj ą twoi wielbiciele... Przykro mi tylko, Ŝe na 
mój koszt..." 
A gdziekolwiek spojrzał, widział pi ękną twarz panny Izabeli, oblan ą rumie ńcem 
wstydu. W sercu gotowała mu si ę głucha w ściekło ść. Czuł, Ŝe jego r ęce staj ą si ę 
jak Ŝelazne sztaby, a ciało nabiera tak dziwnej t ęgości, Ŝe chyba nie ma kuli, 
która by, uderzywszy go, nie odskoczyła. Przemkn ął mu przez głow ę wyraz: śmier ć, 
i na chwil ę u śmiechn ął si ę. Wiedział, Ŝe śmier ć nie rzuca si ę na odwa Ŝnych; 
staje tylko naprzeciw nich jak zły pies i patrzy zi elonymi oczyma: czy nie 
zmru Ŝą powieki? 
Tej samej nocy, jak ka Ŝdej zreszt ą innej nocy, baron grał w karty. Maruszewicz, 
który równie Ŝ był w klubie, przypominał mu o dwunastej, o pierws zej i o drugiej, 
aŜeby szedł spa ć, gdy Ŝ z rana zbudzi go o siódmej; roztargniony baron 
odpowiadał: "Zaraz! Zaraz!...", ale przesiedział do  trzeciej, o której to 
godzinie odezwał si ę jeden z jego partnerów: 
- Basta! baronie. Prze śpij si ę cho ć par ę godzin, bo b ędą ci dr Ŝały r ęce i 
spudłujesz.  

 
Słowa te, a jeszcze bardziej opuszczenie stolika pr zez partnerów, otrze  wiły 
barona. Wyszedł z klubu, wrócił do domu i swemu kam erdynerowi, Konstantemu, 
kazał zbudzi ć si ę o siódmej rano.  

 
- Pewnie ja śnie pan robi jakie ś głupstwo... - mrukn ął obra Ŝony sługa. - Có Ŝ tam 
znowu?... - pytał gniewnie, rozbieraj ąc barona. 
- A, ty bła  nie jaki ś - oburzył si ę baron - my ślisz, Ŝe ja b ędę si ę przed tob ą 
tłumaczył? - Mam pojedynek, no?... bo mi si ę tak podoba. O dziewi ątej rano b ędę 
si ę strzelał z jakim ś szewcem czy fryzjerem, no?... Mo Ŝe mi zabronisz?...  

 
- A niech si ę ja śnie pan strzela nawet ze starym diabłem!- odparł Ko nstanty. - 
Tylkom ciekawy, kto weksle ja śnie pana zapłaci?... A komorne... a utrzymanie 



domu?... Dlatego, Ŝe ja śnie pan co kwartał ma ciekawo ść na Pow ązki, to gospodarz 
nasyła nam rejentów, a ja boj ę si ę, Ŝebym z głodu nie umarł... Dobra słu Ŝba!... 
- Pójdziesz mi ty!... - wrzasn ął baron i pochwyciwszy kamasz, rzucił nim za 
cofaj ącym si ę kamerdynerem. Kamasz trafił w ścian ę i o mało nie zwalił br ązowego 
pos ąŜka Sobieskiego.  

 
Załatwiwszy si ę z wiernym sług ą, baron legł na łó Ŝku i pocz ął zastanawia ć si ę 
nad swoim opłakanym poło Ŝeniem. 
"Trzeba szcz ęścia - wzdychał - a Ŝeby mie ć pojedynek z kupczykiem. Je Ŝeli ja go 
trafi ę, b ędę jak my śliwiec, który wyszedł na nied  wiedzie, a zabił chłopu cieln ą 
krow ę. Je Ŝeli on mnie trafi, wyjdzie na to, jak gdyby mnie zw alił batem 
doro Ŝkarz. Je Ŝeli z obu stron pudło... Nie, mamy przecie Ŝ strzela ć si ę do krwi. 
Niech mnie roztratuj ą, je Ŝeli nie wolałbym tego osła przeprosi ć, cho ćby w 
kancelarii rejenta, ubrawszy si ę na t ę uroczysto ść we frak i biały krawat. Ach, 
podłe czasy liberalne!... Mój ojciec kazałby takieg o zucha o ćwiczy ć swoim 
psiarczykom, a ja musz ę dawa ć mu satysfakcj ę, jak gdybym sam sprzedawał 
cynamon... Niech Ŝe ju Ŝ raz przyjdzie ta głupia rewolucja socjalna i wytłu cze 
albo nas, albo liberałów..." 
Począł usypia ć i marzył, Ŝe Wokulski zabił go. Widział, jak jego trupa dwu 
posła ńców niesie do mieszkania Ŝony, jak Ŝona mdleje i rzuca mu si ę na 
zakrwawione piersi... Jak płaci wszystkie jego dług i i asygnuje tysi ąc rubli na 
pogrzeb i... jak on zmartwychwstaje i zabiera owe t ysi ąc rubli na drobne 
wydatki... 
Błogi u śmiech zaigrał na zniszczonej twarzy barona i - zasn ął jak dzieci ę.  
 
O siódmej ledwie go zbudzili Konstanty i Maruszewic z. Baron w Ŝaden sposób nie 
chciał wstawa ć, mrucz ąc, Ŝe woli by ć zha ńbionym i niehonorowym, ani Ŝeli zrywa ć 
si ę tak wcze śnie. Dopiero widok karafki z zimn ą wod ą upami ętał go. Baron 
wyskoczył z łó Ŝka, uderzył Konstantego, zwymy ślał Maruszewicza, a w duchu 
przysi ągł, Ŝe Wokulskiego zabije.  

 
Lecz gdy ju Ŝ był ubrany, wyszedł na ulic ę, zobaczył pi ękną pogod ę i wyobraził 
sobie, Ŝe widzi wschód sło ńca, nienawi ść do Wokulskiego osłabła w nim i 
postanowił tylko przestrzeli ć mu nog ę.  
 
"A tak!... - dodał po chwili. - Drasn ę go, a on b ędzie kulał do ko ńca Ŝycia i 
będzie opowiadał: t ę śmierteln ą ran ę otrzymałem w pojedynku z baronem 
Krzeszowskim!... To mnie urz ądzi... Co oni mi narobili, ci moi kochani 
sekundanci?... Je Ŝeli ju Ŝ jaki ś kupczyk gwałtem chce do mnie strzela ć, niech 
strzela przynajmniej wtedy, kiedy id ę na spacer, ale nie w pojedynku... Straszne 
poło Ŝenie!... Wyobra Ŝam sobie, jak moja droga mał Ŝonka b ędzie opowiada ć, Ŝe bij ę 
si ę z kupcami..." 
Zajechały powozy. Do jednego wsiadł baron z hrabi ą-Anglikiem, do drugiego 
milcz ący egiptolog z pistoletami i chirurgiem. Ruszyli w stron ę Bielan, a w par ę 
minut pop ędził za nimi lokaj barona, Konstanty, w doro Ŝce. Wierny sługa kl ął na 
czym świat stoi i obiecywał, Ŝe w dwójnasób policzy swemu panu koszta tej 
wycieczki. Był jednak niespokojny.  

 
W lasku biela ńskim baron i trzej jego towarzysze znale  li ju Ŝ parti ę przeciwn ą i 
dwoma grupami udali si ę w g ęstwin ę tu Ŝ nad brzegiem Wisły. Doktór Szuman był 
zirytowany, Rzecki sztywny, Wokulski pos ępny. Baron, gładz ąc swój rzadki zarost 
przypatrywał mu si ę z uwag ą i my ślał:  

 
"On musi dobrze karmi ć si ę, ten kupczyk. Wygl ądam przy nim jak austriackie 
cygaro przy byku. Niech mnie diabli wezm ą, je Ŝeli nie strzel ę temu błaznowi nad 
głow ą albo... wcale nie strzel ę... Tak b ędzie najlepiej..." 
Ale wnet przypomniał sobie, Ŝe pojedynek ma doprowadzi ć do pierwszej krwi. Wtedy 
baron rozzło ścił si ę i nieodwołalnie postanowił zabi ć Wokulskiego z miejsca.  

 
"Niech raz te łyki oducz ą si ę wyzywa ć nas..." - mówił sobie baron. 
O kilkadziesi ąt kroków od niego Wokulski chodził mi ędzy dwoma sosnami tam i na 
powrót jak wahadło. Teraz nie my ślał o pannie Izabeli; słuchał świergotu ptaków, 
którym kipiał cały las, i pluskania Wisły podmywaj ącej brzegi. Na tle odgłosów 



spokojnego szcz ęścia natury dziwnie odbijało szcz ękanie stempli w pistoletach i 
trzask odwodzonych kurków. W Wokulskim obudziło si ę drapie Ŝne zwierz ę; cały 
świat znikn ął mu sprzed oczu, a został tylko jeden człowiek, ba ron, którego 
trupa miał zawlec do nóg obra Ŝonej panny Izabeli.  

 
Postawiono ich na mecie. Baron był ci ągle zakłopotany niepewno ści ą, co zrobi ć z 
kupczykiem, i ostatecznie zdecydował si ę przestrzeli ć mu r ękę. Na twarzy 
Wokulskiego malowała si ę tak dzika zajadło ść, Ŝe zdumiony hrabia-Anglik 
pomyślał:  

 
"Tu chyba nie chodzi ani o klacz, ani o potr ącenie na wy ścigach!..."  

 
Milcz ący dotychczas egiptolog zakomenderował, przeciwnicy , wycelowawszy 
pistolety, ruszyli. Baron zmierzył Wokulskiemu w pr awy obojczyk i zni Ŝaj ąc 
pistolet, delikatnie przycisn ął cyngiel. W ostatniej chwili pochyliły mu si ę 
binokle; pistolet zboczył na włos, wypalił i - kula  przeleciała o kilka cali od 
ramienia Wokulskiego. Baron zasłonił twarz luf ą i patrz ąc spoza niej my ślał:  

 
Nie trafi osioł... Mierzy w głow ę..." 
Nagle uczuł mocne uderzenie w skro ń; zaszumiało mu w uszach, czarne płatki 
przeleciały przed oczyma... Wypu ścił bro ń z r ęki i przykl ęknął.  

 
- W głow ę!... - krzykn ął kto ś.  
 
Wokulski rzucił pistolet na ziemi ę i zeszedł z mety. Wszyscy pobiegli do 
kl ęcz ącego barona, który jednak Ŝe zamiast umiera ć, mówił wrzaskliwym głosem: 
- Szczególny wypadek! Mam dziur ę w twarzy, z ąb wybity, a kuli nie wida ć... 
Przecie jej nie połkn ąłem... 
Wtedy egiptolog podniósł i obejrzał starannie pisto let barona. 
- A!... - zawołał - to jasne... Kula w pistolet, a zamek w szcz ękę... Pistolet 
zdezelowany; bardzo interesuj ący strzał... 
- Czy pan Wokulski jest zadowolony? - spytał hrabia -Anglik. 
- Tak.  
Baronowi chirurg obanda Ŝował twarz. Spomi ędzy drzew nadbiegł wystraszony 
Konstanty. 
- A co! - mówił. - Przepowiadałem, Ŝe si ę ja śnie pan doigra.  

 
- Milcz, bła  nie!... - wybełkotał baron. - Jed   mi zaraz do pani baronowej i 
powiedz kucharce, Ŝe jestem ci ęŜko ranny...  

 
- Prosz ę - rzekł uroczy ście hrabia-Anglik - a Ŝeby przeciwnicy podali sobie r ęce.  

 
Wokulski zbli Ŝył si ę do barona i u ścisn ął go.  

 
- Pi ękny strzał, panie Wokulski - mówił z trudno ści ą baron, mocno potrz ąsaj ąc 
Wokulskiego za r ękę. - Zastanawia mnie, Ŝe człowiek pa ńskiego fachu... Ale mo Ŝe 
pana to obra Ŝa?...  

 
- Wcale nie! 
- Otó Ŝ, Ŝe człowiek pa ńskiego fachu, bardzo zreszt ą szanownego, tak dobrze 
strzela... Gdzie moje binokle?... Ach, s ą... Panie Wokulski, prosz ę o słówko na 
osobno ści...  

 
Oparł si ę na ramieniu Wokulskiego i odeszli kilkana ście kroków w las.  

 
- Jestem oszpecony - mówił baron - wygl ądam jak stara małpa chora na fluksj ę. 
Nie chc ę z panem drugiej awantury, bo widz ę, Ŝe masz szcz ęście... Wi ęc powiedz 
mi pan: za co wła ściwie zostałem kalek ą?... Bo nie za potr ącenie... - dodał, 
patrz ąc mu w oczy. - Obraziłe ś pan kobiet ę... - odparł cicho Wokulski.  

 
Baron cofn ął si ę o krok. 



- Ach... c'est ca!... - rzekł. - Rozumiem... Jeszcz e raz przepraszam pana, a 
tam... wiem, co mi nale Ŝy zrobi ć... 
- I pan mi przebacz, baronie - odpowiedział Wokulsk i. 
- Mała rzecz... bardzo prosz ę... nic nie szkodzi - mówił baron, targaj ąc go za 
r ękę. - Nie powinienem by ć oszpecony, a co do z ęba... Gdzie mój z ąb, 
doktorze?... prosz ę zawi ńąć go w papierek... A co do z ęba, od dawna . ju Ŝ 
powinienem wprawi ć sobie nowe. Nie uwierzysz pan, panie Wokulski, jak  mam 
popsute z ęby... 
PoŜegnali si ę wszyscy bardzo zadowoleni, Baron dziwił si ę, sk ąd człowiek tego 
fachu tak dobrze strzela, hrabia-Anglik wi ęcej ni Ŝ kiedykolwiek był podobny do 
marionetki, a egiptolog znowu zacz ął obserwowa ć obłoki. W drugiej za ś partii - 
Wokulski był zamy ślony, Rzecki zachwycony odwag ą i uprzejmo ści ą barona, a tylko 
Szuman zły. I dopiero gdy ich kareta zjechała z gór ki obok klasztoru kamedułów, 
doktór spojrzał na Wokulskiego i mrukn ął: 
- A to bydl ęta!... I Ŝe ja na takich błaznów nie sprowadziłem policji... 
W trzy dni po dziwnym pojedynku siedział Wokulski z amkni ęty w gabinecie z 
niejakim panem Wiliamem Colins. Słu Ŝący, którego od dawna intrygowały te 
konferencje, odbywaj ące si ę po kilka razy na tydzie ń, ścierał kurze w pokoju 
obocznym i od czasu do czasu przysuwał b ąd  oko, b ąd  ucho do dziurki od klucza. 
Widział na stole jakie ś ksi ąŜki i to, Ŝe jego pan co ś pisze na kajecie; słyszał, 
Ŝe go ść zadaje Wokulskiemu jakie ś pytania, na które on odpowiada czasem gło śno i 
od razu, czasem półgłosem i nie śmiało... Ale o czym by rozmawiali w tak 
niezwykły sposób? lokaj nie mógł odgadn ąć, poniewa Ŝ rozmowa toczyła si ę w obcym 
j ęzyku. 
"Ju Ŝci, to nie po niemieczku - mruczał słu Ŝący - bo przecie wiem, Ŝe si ę mówi po 
niemiecku: bite majn her... I nie po francuszku, bo  nie mówi ą mąsie, b ąŜur, 
jendi... I nie po Ŝydowszku, i nie po nijakiemu, wi ęc po jakiemu?... Musi stary 
wymyśla ć teraz fajn spekulacj ę, kiedy gada tak, Ŝe go sam diabeł nie zrozumie... 
i wspólnika znalazł... Niech go w ątroba!...  

 
Wtem zadzwoniono. Czujny sługa odsun ął si ę na palcach ode drzwi gabinetu, z 
hałasem wszedł do przedpokoju i po chwili wróciwszy , zapukał do pana. 
- Czego chcesz? - niecierpliwie zapytał go Wokulski , wychylaj ąc głow ę spomi ędzy 
drzwi. 
- Przyszedł ten pan, czo ju Ŝ u nas bywał - odparł słu Ŝący i zapu ścił wzrok do 
pracowni. Ale oprócz kajetu na stole i rudych fawor ytów na obliczu pana Colinsa 
nie dopatrzył nic szczególnego. 
- Dlaczegó Ŝ nie powiedziałe ś, Ŝe mnie nie ma w domu? - spytał gniewnie Wokulski.  

 
- śapomniałem - odparł słu Ŝący, marszcz ąc brwi i machaj ąc r ęką. 
- Pro śŜe go, o śle, do sali - rzekł Wokulski i zatrzasn ął drzwi gabinetu. 
Niebawem w sali ukazał si ę Maruszewicz. Ju Ŝ był zmi ęszany, a zmi ęszał si ę 
jeszcze bardziej, poznawszy, Ŝe Wokulski wita go z wyra  ną niech ęci ą.  

 
- Przepraszam... mo Ŝe przeszkadzam... mo Ŝe wa Ŝne zaj ęcia... 
- Nie mam w tej chwili Ŝadnego zaj ęcia - odpowiedział pochmurnie Wokulski i - 
lekko zarumienił si ę. Maruszewicz dostrzegł to. Był pewny, Ŝe w mieszkaniu albo 
kluje si ę co ś, albo - jest kobieta. W ka Ŝdym razie odzyskał odwag ę, któr ą 
zreszt ą miał zawsze wobec ludzi zakłopotanych. 
- Chwileczk ę tylko zabior ę szanownemu panu - mówił ju Ŝ śmielej zniszczony młody 
człowiek, wdzi ęcznie wywijaj ąc laseczk ą i kapeluszem. - Chwileczk ę.  
 
- Słucham - rzekł Wokulski. Usiadł z impetem na fot elu i wskazał go ściowi drugi.  

 
- Przychodz ę przeprosi ć drogiego pana - mówił z afektacj ą Maruszewicz - Ŝe nie 
mogę słu Ŝyć mu w sprawie licytacji domu pa ństwa Ł ęckich... 
- A pan sk ąd wiesz o tej licytacji?.. - nie na Ŝarty zdziwił si ę Wokulski. 
- Nie domy śla si ę pan? - zapytał z cał ą swobod ą przyjemny młody człowiek, 
nieznacznie mrugaj ąc okiem, bo jeszcze nie był pewnym swego. - Nie dom yśla si ę 
drogi pan?.. To ten poczciwy Szlangbaum...  

 
Nagle zamilkł, jakby w otwartych ustach ugrz ązł mu nie doko ńczony frazes, a lewa 
r ęka z laseczk ą i prawa z kapeluszem opadły na por ęcze fotelu. Tymczasem 



Wokulski nawet nie poruszył si ę, tylko utopił w nim jasne spojrzenie.  ledził 
nieznacznie fale przebiegaj ące po obliczu Maruszewicza, jak my śliwy śledzi ugor, 
po którym przebiegaj ą płochliwe zaj ące. Przypatrywał si ę młodzie ńcowi i my ślał:  

 
"Ach, wi ęc to on jest tym porz ądnym katolikiem, którego Szlangbaum wynajmuje do 
licytacji za pi ętna ście rubelków, ale nie radzi dawa ć mu wadium do r ęki?... 
Oho!... I przy odbiorze o śmiuset rubli za klacz Krzeszowskiego był jaki ś 
zmieszany... Aha!... I wiadomo ść o nabyciu przeze mnie klaczy on rozgłosił... 
Słu Ŝy od razu dwom bogom: baronowi i jego mał Ŝonce... Tak, ale on za du Ŝo wie o 
moich interesach... Szlangbaum popełnił nieostro Ŝność."  

 
Tak rozmy ślał Wokulski i spokojnym wzrokiem przypatrywał si ę Maruszewiczowi. 
Zniszczony za ś młody człowiek, który w dodatku był bardzo nerwowy , wił si ę pod 
jego spojrzeniem jak goł ąbek pod wzrokiem okularnika. Naprzód nieco pobladł,  
potem chciał oprze ć znu Ŝone oczy na jakim ś oboj ętnym przedmiocie, którego na 
pró Ŝno szukał po suficie i ścianach pokoju, a nareszcie, oblany zimnym potem, 
uczuł, Ŝe nie mo Ŝe wyrwa ć swego bł ędnego wzroku spod wpływu Wokulskiego. Zdawało 
mu si ę, Ŝe chmurny kupiec kleszczami pochwycił mu dusz ę i Ŝe niepodobna mu si ę 
oprze ć. Wi ęc jeszcze par ę razy ruszył głow ą i nareszcie z całym zaufaniem uton ął 
w spojrzeniu Wokulskiego. 
- Panie - rzekł słodkim głosem. - Widz ę, Ŝe z panem musz ę gra ć w otwarte 
karty... Wi ęc powiem od razu... 
- Niech si ę pan nie fatyguje, panie Maruszewicz. Ja ju Ŝ wiem, co potrzebuj ę 
wiedzie ć. 
- Bo pan dobrodziej, złudzony plotkami, wyrobił sob ie o mnie nieprzychyln ą 
opini ą... A tymczasem ja, słowo honoru, mam jak najlepsze  skłonno ści...  

 
- Niech pan wierzy, panie Maruszewicz, Ŝe moich opinii nie opieram na plotkach. 
Wstał z fotelu i spojrzał w inn ą stron ę, co pozwoliło Maruszewiczowi nieco 
oprzytomnie ć. Młody człowiek szybko po Ŝegnał Wokulskiego, opu ścił mieszkanie i 
pędem biegn ąc przez schody, my ślał:  

 
"No, słyszał kto?... Taki kramarz chce mi imponowa ć! Była chwila, słowo honoru, 
Ŝe chciałem go uderzy ć kijem... Impertynent, słowo honoru... Gotów pomy śle ć, Ŝe 
ja si ę go boj ę, słowo honoru... O Bo Ŝe, jak ci ęŜko karzesz mnie za 
lekkomy ślno ść!... Podli lichwiarze nasyłaj ą mi komornika, za par ę dni musz ę 
spłaci ć dług honorowy, a ten kupczyk, ten... łajdak!... Ja  bym tylko chciał 
wiedzie ć: co si ę takiemu zdaje, co on sobie o mnie wyobra Ŝa? Nic, tylko to. Ale, 
słowo honoru, on musiał kogo ś zamordowa ć, bo takiego spojrzenia nie mo Ŝe mie ć 
człowiek przyzwoity. Naturalnie, przecie o mało nie  zabił Krzeszowskiego. Ach, 
nędzny zuchwalec!... on śmiał w taki sposób patrze ć na mnie... na mnie, jak Boga 
kocham!..."  

 
Mimo to na drugi dzie ń przyjechał znowu z wizyt ą do Wokulskiego, a nie 
znalazłszy go w mieszkaniu, kazał doro Ŝkarzowi stan ąć przed sklepem. 
W sklepie przywitał go pan Ignacy, rozkładaj ąc r ęce w taki sposób, jakby cały 
sklep oddawał mu do rozporz ądzenia. Wewn ętrzny głos jednak mówił staremu 
subiektowi, Ŝe go ść ten nie kupi przedmiotu dro Ŝszego nad pi ęć rubli i kto wie, 
czy jeszcze nie ka Ŝe zapisa ć sobie na rachunek. 
- Pan Wokulski?... - spytał Maruszewicz, nie zdejmu j ąc kapelusza z głowy. - W 
tej chwili nadejdzie - odpowiedział pan Ignacy z ni skim ukłonem. 
- W tej chwili, to znaczy?... 
- Najpó  niej za kwadransik - odparł Rzecki. 
- Zaczekam. Ka Ŝ pan wynie ść rubla doro Ŝkarzowi - mówił młody człowiek, niedbale 
rzucaj ąc si ę na krzesło. Nogi mu jednak Ŝe zastygły na my śl, Ŝe stary subiekt 
moŜe nie kaza ć wynie ść rubla doro Ŝkarzowi. Ale Rzecki polecenie spełnił, cho ć 
ju Ŝ nie kłaniał si ę go ściowi.W par ę minut wszedł Wokulski.  

 
Maruszewicz, zobaczywszy wstr ętn ą figur ę kupczyka, do świadczył tak rozmaitych 
uczu ć, Ŝe nie tylko nie wiedział, co mówi, ale nawet o czym  my śli. Pami ętał 
tylko, Ŝe Wokulski zaprowadził go do gabinetu za sklepem, g dzie znajdowała si ę 
Ŝelazna kasa, i powiedział sobie, Ŝe uczucia, jakich doznaje na widok 
Wokulskiego, s ą lekcewa Ŝeniem pomieszanym ze wzgard ą. Pó  niej przypomniał sobie, 



Ŝe afekta te starał si ę zamaskowa ć wyszukan ą grzeczno ści ą, która nawet w jego 
oczach wygl ądała na pokor ę. 
- Co pan ka Ŝe? - spytał go Wokulski, gdy ju Ŝ usiedli. (Maruszewicz nie umiałby 
ści śle oznaczy ć chwili aktu zajmowania miejsca w przestrzeni). Mim o to zacz ął, 
niekiedy zacinaj ąc si ę:  
 
- Chciałem szanownemu panu da ć dowód Ŝyczliwo ści... Pani baronowa Krzeszowska, 
jak pan wie, chce kupi ć dom pa ństwa Ł ęckich... Otó Ŝ jej mał Ŝonek, baron, poło Ŝył 
veto na pewnej cz ęści jej funduszów, bez których kupno nie mo Ŝe mie ć miejsca...  

 
Otó Ŝ... dzi ś... baron chwilowo znajduje si ę w kłopocie... Brak mu... brak mu 
tysi ąca rubli... chciałby zaci ągnąć po Ŝyczk ę, bez której... bez której, pojmuje 
pan, nie b ędzie mógł do ść energicznie opiera ć si ę woli Ŝony...  

 
Maruszewicz otarł pot z czoła, widz ąc, Ŝe Wokulski znowu przypatruje mu si ę 
badawczo. 
- Wi ęc to baron potrzebuje pieni ędzy? - Tak - szybko odparł młody człowiek. 
- Tysi ąca rubli nie dam, ale tak trzysta... czterysta... I  to na kwit z podpisem 
barona. 
- Czterysta! - powtórzył machinalnie młody człowiek  i nagle dodał: - Za godzin ę 
przywioz ę kwit barona... Pan tu b ędzie? 
- B ędę... 
Maruszewicz opu ścił gabinet i za godzin ę istotnie wrócił z kwitem podpisanym 
przez barona Krzeszowskiego. Wokulski, przeczytawsz y dokument, wło Ŝył go do kasy 
i w zamian dał Maruszewiczowi czterysta rubli.  

 
- Baron postara si ę w jak najkrótszym czasie... - mruczał Maruszewicz.  
- Nic pilnego - odpowiedział Wokulski. - Podobno ba ron chory? 
- Tak... troch ę... Jutro lub pojutrze wyje ŜdŜa... Zwróci w najkrótszym... 
Wokulski po Ŝegnał go bardzo oboj ętnym ruchem głowy. Młody człowiek pr ędko 
opuścił sklep, zapomniawszy nawet zwróci ć Rzeckiemu rubla wzi ętego na doro Ŝkę. 
Gdy za ś znalazł si ę na ulicy, odetchn ął i pocz ął my śle ć:  
 
"Ach, podły kupczyk!... O śmielił si ę da ć mi czterysta rubli zamiast tysi ąca... 
BoŜe, jak srogo karzesz mnie za lekkomy ślno ść... Bylem si ę odegrał, słowo 
honoru, cisn ę mu w oczy te czterysta rubli i tamtych dwie ście... Bo Ŝe, jak nisko 
upadłem...  

 
Przyszli mu na my śl kelnerzy ró Ŝnych restauracyj, markierzy bilardów i 
szwajcarzy hotelowi, od których równie Ŝ bardzo rozmaitymi sposobami wydobywał 
pieni ądze. Ale Ŝaden z nich nie wydał mu si ę tak wstr ętnym i godnym pogardy jak 
Wokulski. 
"Słowo honoru - my ślał - dobrowolnie wlazłem mu w te obrzydliwe łapy.. . Bo Ŝe, 
jak karzesz mnie za lekkomy ślno ść..."  

 
Lecz Wokulski po odej ściu Maruszewicza był kontent.  

 
"Zdaje mi si ę - my ślał - Ŝe jest to hultaj du Ŝej r ęki, a przy czym sprytny. 
Chciał ode mnie posady, lecz sam j ą znalazł: śledzi mnie i donosi innym. Mógłby 
mi narobi ć kłopotu, gdyby nie te czterysta rubli, które wzi ął, jestem pewny, za 
sfałszowanym podpisem. Krzeszowski przy całym swoim  bzikostwie i pró Ŝniactwie 
jest człowiek uczciwy... (Czy pró Ŝniak mo Ŝe by ć uczciwym?...) W Ŝadnym razie nie 
poświ ęciłby interesów czy kaprysów swojej Ŝony za po Ŝyczk ę wzi ęt ą ode mnie..." 
Zrobiło mu si ę przykro; oparł głow ę na r ękach i przymkn ąwszy oczy, marzył dalej: 
"Co ja jednak wyrabiam?...  wiadomie pomagam hultajowi do zrobienia łotrostwa. 
Gdybym dzi ś umarł, pieni ądze te musiałby masie zwróci ć Krzeszowski... Nie, to 
Maruszewicz poszedłby do kozy... No, to go nie mini e..." 
Po chwili ogarn ął go jeszcze czarniejszy pesymizm. 
"Cztery dni temu o mało nie zabiłem człowieka, dzi ś dla drugiego postawiłem most 
do wi ęzienia i - wszystko dla niej za jedno: merci... No,  dla niej tak Ŝe 
zrobiłem maj ątek, daj ę prac ę kilkuset ludziom, pomno Ŝę bogactwa kraju... Czym Ŝe 
byłbym bez niej? Małym, galanteryjnym kupcem. A dzi ś mówi ą o mnie w całej 
Warszawie, ba!... Odrobina w ęgla porusza okr ęt d  wigaj ący dol ę kilkuset ludzi, a 



miło ść porusza mnie. A je Ŝeli mnie spali tak, Ŝe zostan ę tylko gar ści ą 
popiołu?... O Bo Ŝe, jaki to n ędzny świat... Ma racj ę Ochocki. Kobieta jest 
podłym zwierz ęciem: bawi si ę tym, czego nawet nie mo Ŝe zrozumie ć..."  

 
Był tak pogr ąŜony w bolesnych medytacjach, Ŝe nie usłyszał otwierania drzwi do 
pokoju i szybkich kroków za sob ą. Dopiero ockn ął si ę, poczuwszy dotkni ęcie 
czyjej ś r ęki. Odwrócił głow ę i zobaczył mecenasa z du Ŝą tek ą pod pach ą i 
pos ępnym wyrazem na twarzy.  

 
Wokulski zerwał si ę zmieszany, posadził go ścia na fotelu; znakomity adwokat 
ostro Ŝnie poło Ŝył swoj ą r ękę na stole i szybko pocieraj ąc sobie jednym palcem 
kark, rzekł półgłosem: 
- Panie... panie... panie Wokulski! Kochany panie S tanisławie!... Co to... co to 
- wyrabiasz pan dobrodziej?... Protestuj ę... replikuj ę... zakładam apelacj ę od 
wielmo Ŝnego pana Wokulskiego, letkiewicza, do kochanego pa na Stanisława, który z 
chłopca sklepowego został uczonym i miał nam zrefor mować handel zagraniczny. 
Panie... panie Stanisławie - tak nie mo Ŝna!... 
To mówi ąc pocierał sobie kark z obu stron i krzywił si ę, jakby miał pełne usta 
chininy. 
Wokulski spu ścił oczy i mruczał; adwokat mówił dalej:  

 
- Panie drogi - jednym słowem -  le słycha ć. Hrabia Sanocki, pami ęta pan, ten 
stronnik groszowych oszcz ędności, chce zupełnie wycofa ć si ę ze spółki... A wie 
pan dlaczego? Dla dwu powodów: naprzód, bawisz si ę pan w wy ścigi, a po wtóre - 
bijesz go pan na wy ścigach. Razem z pa ńsk ą klacz ą ścigał si ę jego ko ń i - 
przegrał. Hrabia jest bardzo zmartwiony i mruczy: " Po diabła mam składa ć 
kapitały? Czy po to, a Ŝeby kupcom dawa ć moŜność ścigania si ę ze mn ą i chwytania 
mi nagród sprzed nosa?..."  

 
Na pró Ŝno przekonywałem go - ci ągnął, odpocz ąwszy adwokat Ŝe przecie Ŝ wy ścigi s ą 
takim dobrym interesem jak ka Ŝdy inny, a nawet lepszym, gdy Ŝ w ci ągu kilku dni 
na o śmiuset rublach zarobiłe ś pan trzysta; ale hrabia od razu zamkn ął mi usta:  

 
"Wokulski - odparł - cał ą wygran ą i warto ść konia oddał damom na ochronk ę, a 
oprócz tego Bóg wie ile zapłacił Yungowi i Millerow i..."  

 
- Czy mi nawet tego robi ć nie wolno! - wtr ącił Wokulski. 
- Wolno, panie, wolno - potakiwał słodko znakomity adwokat.- Wolno robi ć, ale 
robi ąc to - powtarzasz pan tylko stare grzechy, zreszt ą daleko lepiej spełniane 
przez innych. Ani za ś ja, ani ksi ąŜę, ani ci hrabiowie nie po to zbli Ŝyli si ę do 
pana, a Ŝeby ś odgrzewał dawne potrawy, tylko - a Ŝeby ś wskazał nam nowe drogi.  

 
- Wi ęc niech si ę cofn ą od spółki - odburkn ął Wokulski - ja ich nie wabi ę... 
- I cofn ą si ę - mówił adwokat, trz ęsąc r ęką - zrób no pan tylko jeszcze jeden 
bł ąd... 
- Albo Ŝem narobił ich tak wiele!... 
- Pyszny pan jeste ś - zło ścił si ę mecenas, uderzaj ąc r ęką w kolano. - A pan 
wiesz, co mówi hrabia Lici ński, ten niby-Anglik, ten: "t e k"? On mówi:  

 
"Wokulski jest to sko ńczony d Ŝentelmen, strzela jak Nemrod, ale... to Ŝaden 
kierownik interesu kupieckiego. Bo dzisiaj rzuci mi liony w przedsi ębiorstwo, a 
jutro wyzwie kogo na pojedynek i wszystko narazi... "Wokulski a Ŝ cofn ął si ę z 
fotelem. Ten zarzut nawet nie przyszedł mu do głowy . Mecenas, spostrzegłszy 
wra Ŝenie, postanowił ku ć Ŝelazo, póki gor ące. 
- Je Ŝeli tedy, kochany panie Stanisławie, nie chcesz zma rnowa ć tak pi ęknie 
rozpocz ętej sprawy, wi ęc ju Ŝ nie brnij dalej. A nade wszystko nie kupuj 
kamienicy Ł ęckich. Bo gdy wło Ŝysz w ni ą dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli, daruj, 
ale spółka rozwieje si ę jak dym z fajki. Ludzie widz ąc, Ŝe umieszczasz du Ŝy 
kapitał na sze ść lub siedem procent, strac ą wiar ę do owych procentów, jakie ś im 
obiecywał, a nawet... Pojmujesz... Gotowi podejrzew ać...  

 
Wokulski zerwał si ę od stołu.  



- Nie chc ę Ŝadnych spółek!... - krzykn ął. - Nie Ŝądam od nikogo łaski, raczej 
wyświadczam j ą innym. Kto mi nie ufa, niech sprawdzi cały interes ... Przekona 
si ę, Ŝem go nie mistyfikował, ale - i nie b ędzie moim wspólnikiem. Hrabiowie i 
ksi ąŜęta nie maj ą monopolu na fantazje... Ja mam tak Ŝe moje fantazje i nie 
lubi ę, a Ŝeby mi si ę wtr ącano... 
- Powoli... powoli... uspokój si ę, kochany panie Stanisławie - mitygował 
adwokat, na powrót sadowi ąc go na fotelu. - Wi ęc nie cofasz si ę od kupna?... 
- Nie; ta kamienica ma dla mnie wi ększ ą warto ść ani Ŝeli spółka z panami całego 
świata.  

 
- Dobrze... dobrze... Wi ęc mo Ŝe by ś na pewien czas podstawił kogo zamiast 
siebie. W razie ostatecznym nawet ja po Ŝycz ę ci firmy, a o zabezpieczenie 
własno ści nie ma kłopotu. Najwa Ŝniejsza rzecz - nie zniech ęcać ludzi, którzy ju Ŝ 
są. Arystokracja, raz zasmakowawszy w interesach publ icznych, mo Ŝe do nich 
przylgnie, a za rok, za pół roku pan staniesz si ę i nominalnym wła ścicielem 
kamienicy. Có Ŝ, zgoda? - Niech i tak b ędzie - odparł Wokulski.  

 
- Tak - mówił adwokat - tak b ędzie najlepiej. Gdyby ś pan sam kupił ten budynek, 
znalazłby ś si ę w fałszywej pozycji nawet wobec pa ństwa Ł ęckich. Zazwyczaj nie 
lubimy tych, którzy co ś po nas dziedzicz ą, to jedno. A po wtóre - kto zar ęczy, 
Ŝe nie zacz ęłyby snu ć im si ę ró Ŝne kombinacje po głowach?... Nu Ŝby pomy śleli: 
kupił za drogo albo za tanio?... Je Ŝeli za drogo - jak śmie robi ć nam łask ę, a 
je Ŝeli za tanio, to - wyzyskał nas...  

 
Ostatnich wyrazów adwokata Wokulski prawie nie słys zał, pochłoni ęty innymi 
myślami, które go jeszcze mocniej opanowały po odej ściu go ścia.  

 
"Ju Ŝci - mówi do siebie - adwokat ma racj ę. Ludzie mnie s ądzą i nawet wyrokuj ą: 
ale Ŝe robi ą to poza moimi plecami, wi ęc nie wiem o niczym. Dzi ś dopiero 
przychodzi mi na my śl wiele szczegółów. Ju Ŝ od tygodnia kupcy zwi ązani ze mn ą 
maj ą kwa śne miny, a przeciwnicy- triumfuj ą. W sklepie tak Ŝe co ś jest... Ignacy 
chodzi smutny, Szlangbaum zamy ślony. Lisiecki stał si ę opryskliwszy ni Ŝ dawniej, 
jakby przypuszczał, Ŝe niedługo wylec ę z budy. Klejn ma min ę Ŝałosn ą 
(socjalista! gniewa si ę na wy ścigi i pojedynki...), a frant Zi ęba ju Ŝ zaczyna 
kr ęci ć si ę przy Szlangbaumie... Mo Ŝe przeczuwa w nim przyszłego wła ściciela 
sklepu?... Ach, wy kochani ludzie!..."  

 
Stan ął na progu gabinetu i kiwn ął na Rzeckiego; stary subiekt istotnie był jaki ś 
niewyra  ny i swemu pryncypałowi nie patrzył w oczy.  

 
Wokulski wskazał mu krzesło i przeszedłszy si ę par ę razy po ciasnym pokoju, 
rzekł: 
- Stary!... Powiedz otwarcie: co mówi ą o mnie?Rzecki rozło Ŝył r ęce. 
- Ach, Bo Ŝe, co mówi ą... 
- Gadaj prosto z mostu - zach ęcał go Wokulski. 
- Prosto z mostu?... Dobrze. Jedni mówi ą, Ŝe zaczynasz wariowa ć... 
- Brawo!... 
- Drudzy, Ŝe... drudzy, Ŝe chcesz zrobi ć szwindel... 
- Niech mnie... 
- A wszyscy - Ŝe zbankrutujesz, i to w niedługim czasie. 
- Jak wy Ŝej - wtr ącił Wokulski - a ty, Ignacy, co sam my ślisz?  

 
- Ja my śl ę - odparł bez wahania - Ŝe wklepałe ś si ę w jak ąś grub ą awantur ę... z 
której nie wyjdziesz cały... Chyba Ŝe cofniesz si ę w por ę, na co zreszt ą masz 
dosy ć rozumu.  

 
Wokulski wybuchn ął. 
- Nie cofn ę si ę! - zawołał. - Człowiek spragniony nie cofa si ę od krynicy. Mam 
zgin ąć, niech zgin ę pij ąc... Czego wy zreszt ą chcecie ode mnie?... Od 
dzieci ństwa Ŝyłem jak ptak sp ętany: w słu Ŝbach, w wi ęzieniach, a cho ćby i w tym 
nieszcz ęsnym mał Ŝeństwie, do którego zaprzedałem si ę... A dzi ś, kiedy rozwin ęły 
mi si ę skrzydła, zaczynacie na mnie wrzeszcze ć jak swojskie g ęsi na dzik ą, która 
zerwała si ę do lotu... Co mi tam jaki ś głupi sklep albo spółka!... Ja chc ę Ŝyć, 



ja chc ę...  

 
W tej chwili zapukano do drzwi gabinetu. Ukazał si ę Mikołaj, słu Ŝący Ł ęckiego, z 
listem. Wokulski gor ączkowo pochwycił pismo, rozerwał kopert ę i 
przeczytał:"Szanowny Panie! Córka moja koniecznie Ŝyczy sobie bli Ŝej pozna ć 
Pana. Wola kobiety jest świ ęt ą: ja wi ęc prosz ę Pana na jutro do nas, na obiad 
(około szóstej), a Pan - nawet nie próbuj wymawia ć si ę. Prosz ę przyj ąć 
zapewnienie wysokiego szacunku. 
T. Ł ęcki" 
Wokulski tak osłabł, Ŝe musiał usi ąść. Przeczytał list drugi, trzeci, czwarty 
raz... Nareszcie, oprzytomniawszy, odpisał panu Ł ęckiemu, a Mikołajowi dał pi ęć 
rubli. 
Pan Ignacy wybiegł tymczasem na par ę minut do sklepu, a gdy Mikołaj wyszedł na 
ulic ę, wrócił do Wokulskiego i rzekł, jakby na nowo zacz ynaj ąc rozmow ę: 
- Zawsze jednak, kochany Stachu, rozejrzyj si ę w sytuacji, a mo Ŝe sam si ę 
cofniesz... 
Wokulski, cicho gwi ŜdŜąc, zasadził kapelusz i oparłszy r ękę na ramieniu starego 
przyjaciela, odparł: 
- Posłuchaj. Gdyby mi si ę ziemia rozst ąpiła pod nogami... rozumiesz?... Gdyby mi 
niebo miało zawali ć si ę na łeb - nie cofn ę si ę, rozumiesz?... Za takie szcz ęście 
oddam Ŝycie...  

 
- Za jakie szcz ęście?.. - spytał Ignacy. Ale Wokulski ju Ŝ wyszedł przez tylne 
drzwi.  

 
 
 
ROZDZIAŁ CZTERNASTY  
DZIEWICZE MARZENIA 
 
Od Wielkiejnocy panna Izabela cz ęsto my ślała o Wokulskim, a we wszystkich 
medytacjach uderzał j ą niezwykły szczegół: człowiek ten przedstawiał si ę coraz 
inaczej. 
Panna Izabela miała du Ŝo znajomo ści i niemały spryt do charakteryzowania ludzi. 
Otó Ŝ ka Ŝdy z jej dotychczasowych znajomych posiadał t ę własno ść, Ŝe moŜna go 
było stre ści ć w jednym zdaniu. Ksi ąŜę był to patriota, jego adwokat - bardzo 
zr ęczny, hrabia Lici ński pozował na Anglika, jej ciotka była dumn ą, prezesow ą - 
dobr ą, Ochocki - dziwakiem, a Krzeszowski - karciarzem. Słowem: człowiek - była 
to jaka ś zaleta albo wada, niekiedy zasługa, najcz ęściej tytuł lub maj ątek, 
który miał głow ę, r ęce i nogi i ubierał si ę wi ęcej albo mniej modnie. Dopiero w 
Wokulskim poznała nie tylko now ą osobisto ść, ale niespodziewane zjawisko. Jego 
niepodobna było okre śli ć jednym wyrazem, a nawet stoma zdaniami. Nie był te Ŝ do 
nikogo podobny, a je Ŝeli w ogóle mo Ŝna go było z czym ś porównywa ć, to chyba z 
jak ąś okolic ą, przez któr ą jedzie si ę cały dzie ń i gdzie spotyka si ę równiny i 
góry, lasy i ł ąki, wody i pustynie, wsie i miasta. I gdzie jeszcze , spoza mgieł 
horyzontu, wynurzaj ą si ę jakie ś niejasne widoki, ju Ŝ niepodobne do Ŝadnej rzeczy 
znanej. Ogarniało j ą zdumienie i pytała si ę: czy to jest gra podnieconej 
imaginacji, czy naprawd ę istota nadludzka, a przynajmniej - pozasalonowa?  

 
Wtedy zacz ęła sobie rejestrowa ć doznane wra Ŝenia. 
Pierwszy raz - wcale go nie widziała, czuła tylko z bli Ŝaj ący si ę jaki ś ogromny 
cie ń.  
 
Był kto ś, który rzucił par ę tysi ęcy rubli na dobroczynno ść i na ochron ę jej 
ciotki; potem kto ś grał z jej ojcem w karty w resursie i co dzie ń przegrywał; 
potem kto ś, który wykupił weksle jej ojca (mo Ŝe to nie Wokulski?...), nast ępnie 
jej serwis, a nast ępnie dostarczył ró Ŝnych rzeczy do przyozdobienia Grobu 
Pańskiego.  

 
Ten kto ś był to zuchwały dorobkiewicz, który od roku ścigał j ą spojrzeniami w 
teatrach i na koncertach. Był to cyniczny brutal, k tóry dorobił si ę maj ątku na 
podejrzanych spekulacjach po to, a Ŝeby kupi ć sobie reputacj ę u ludzi, a j ą, 
pannę Izabel ę Ł ęck ą, u jej ojca!... 



Z tej epoki pami ętała tylko jego grubo ciosan ą figur ę, czerwone r ęce i szorstkie 
obej ście, które obok grzeczno ści innych kupców wydawało si ę niezno śnym, a na tle 
wachlarzy, sakwoja Ŝów, parasoli, lasek i tym podobnych galanteryj - po  prostu 
śmieszne. Był to przebiegły i bezczelny kupczyk, któ ry w swoim sklepie pozował 
na upadłego ministra. Był wstr ętny, nawet śmiertelnie nienawistny, gdy Ŝ powa Ŝył 
si ę udziela ć im zasiłki w formie kupna serwisu albo przegranych  w karty do ojca.  

 
Dzi ś jeszcze, my śl ąc o tym, panna Izabela szarpała na sobie sukni ę. Niekiedy, 
rzuciwszy si ę na szezlong, biła pi ęściami spr ęŜyny i szeptała:  

 
- Nikczemnik!... nikczemnik!... 
Sam widok niedoli, w jak ą staczał si ę jej dom, ju Ŝ napełniał j ą rozpacz ą. A có Ŝ 
dopiero, gdy kto ś wdarł si ę za zasłon ę jej najskrytszych tajemnic i śmiał 
opatrywa ć rany, które ukryłaby przed samym Bogiem. Wszystko mogłaby przebaczy ć, 
oprócz tego ciosu, jaki zadano jej dumie. Tu zaszła  zmiana dekoracji. Wyst ąpił 
inny człowiek, który bez cienia dwuznacznej my śli powiedział jej w oczy, Ŝe 
kupił serwis, Ŝeby zrobi ć na nim interes. A zatem on czuł, Ŝe panny Izabeli 
Łęckiej wspiera ć nie wolno, i gdyby to nawet zrobił, nie tylko nie szukałby 
rozgłosu albo wdzi ęczno ści, ale nawet - nie śmiałby my śle ć o tym.  

 
Ten sam człowiek wyp ędził ze sklepu Mraczewskiego, który powa Ŝył si ę zło śliwie o 
niej mówi ć. Na pró Ŝno wrogowie panny Izabeli, baron i baronowa Krzeszo wscy, 
wstawiali si ę za tym młodzie ńcem; na pró Ŝno odezwała si ę za nim hrabina ciotka, 
która rzadko dzi ękowała, a jeszcze rzadziej prosiła. Wokulski nie us t ąpił... 
Lecz jedno słówko jej, panny Izabeli, pokonało nieu gi ętego człowieka; nie tylko 
cofn ął si ę, ale nawet dał Mraczewskiemu lepsz ą posad ę. Nie robi si ę takich 
ust ępstw dla kobiety, której si ę nie czci. 
Szkoda tylko, Ŝe prawie w tej samej chwili w jej czcicielu odezwał  si ę pyszny 
dorobkiewicz, który na kwestyjn ą tac ę rzucił rulon półimperiałów. Ach, jakie Ŝ to 
było kupieckie!... I jak on nic nie rozumie po angi elsku, nie ma wyobra Ŝenia o 
j ęzyku, który jest modnym!... 
Trzecia faza. Zobaczyła Wokulskiego w salonie ciotk i w pierwszy dzie ń 
Wielkiejnocy i spostrzegła, Ŝe on o cał ą głow ę przerasta towarzystwo. 
Najarystokratyczniejsi ludzie ubiegali si ę o znajomo ść z nim, a on, ten brutalny 
parweniusz, odrzynał si ę od nich jak ogie ń od dymu. Chodził niezr ęcznie, ale 
śmiało, jakby salon ten był jego niezaprzeczon ą własno ści ą i pos ępnie słuchał 
komplimentów, którymi go zasypywano. Potem wezwała go do siebie 
najczcigodniejsza z matron, prezesowa, i po kilku m inutach rozmowy z nim rzewnie 
zapłakała... Czy Ŝby ten z czerwonymi r ękoma parweniusz?...  

 
Teraz dopiero spostrzegła panna Izabela, Ŝe Wokulski ma twarz niepospolit ą. Rysy 
wyraziste i stanowcze, włos jakby naje Ŝony gniewem, mały w ąs, ślad bródki, 
kształty pos ągowe, wejrzenie jasne i przejmuj ące... Gdyby ten człowiek zamiast 
sklepu posiadał du Ŝe dobra ziemskie - byłby bardzo przystojnym; gdyby urodził 
si ę ksi ęciem - byłby imponuj ąco pi ękny. W ka Ŝdym razie przypominał Trostiego, 
pułkownika strzelców, i - naprawd ę - pos ąg gladiatora zwyci ęzcy. W tym czasie od 
panny Izabeli odsun ęli si ę prawie wszyscy. Wprawdzie starsi panowie jeszcze 
obsypywali j ą grzeczno ściami z powodu pi ękno ści i elegancji, za to młodzi, 
szczególnie utytułowani lub maj ętni, traktowali j ą chłodno a krótko; gdy za ś, 
zmęczona samotno ści ą i banalnymi frazesami, nieco Ŝywiej odezwała si ę do 
którego, patrzył na ni ą z wyra  nym przestrachem, jakby l ękaj ąc si ę, Ŝe ona 
chwyci go za szyj ę i natychmiast poci ągnie do ołtarza.  

 
 wiat salonów kochała panna Izabela na śmier ć i Ŝycie, wyj ść z niego mogła tylko 
do grobu, ale z ka Ŝdym rokiem, a nawet miesi ącem, mocniej gardziła lud  mi; pojąć 
nie mogła, a Ŝeby kobiet ę, tak jak ona pi ękną, dobr ą i dobrze wychowan ą, świat 
opuszczał dlatego tylko, Ŝe nie ma maj ątku!...  

 
"CóŜ to za ludzie, Bo Ŝe miłosierny!..." - szeptała nieraz, patrz ąc spoza firanek 
na przeje ŜdŜaj ące powozy elegantów, którzy pod rozmaitymi pozorami  odwracali 
głow ę od jej okien, a Ŝeby si ę nie kłania ć. Czy Ŝby s ądzili, Ŝe ona wygl ąda 
ich?... 
A przecie Ŝ istotnie ona do nich wygl ądała!... 



Wówczas gor ące łzy napływały jej do oczu; gryzła z gniewu pi ękne usta i szarpi ąc 
ta śmy, zasłaniała okna firankami.  

 
"CóŜ to za ludzie!... Có Ŝ to za ludzie!..." - powtarzała, wstydz ąc si ę jednak 
sama przed sob ą rzuci ć na nich jaki ś ostrzejszy epitet, gdy Ŝ nale Ŝeli do świata. 
Nikczemnikiem, według jej wyobra Ŝeń, mo Ŝna było nazwa ć tylko Wokulskiego. 
Na domiar szyderstwa losu z całej niegdy ś falangi zostało jej tylko dwu 
wielbicieli. Ochockim nie łudziła si ę: on wi ęcej zajmował si ę jak ąś lataj ącą 
maszyną (co za obł ęd!) ani Ŝeli ni ą. Za to asystowali jej, zreszt ą nie narzucaj ąc 
si ę zbytecznie, marszałek i baron. Marszałek nasuwał j ej na my śl zabitego i 
oparzonego wieprza, jakie czasem spotykała w rze  niczych furgonach na ulicy; 
baron znowu wydawał si ę jej podobnym do niewyprawionej skóry, których całe  stosy 
moŜna widywa ć na wozach. Obaj stanowili dzi ś ostatnie jej otoczenie, nawet 
skrzydła, je Ŝeli jak mówiono, była naprawd ę aniołem!... Okropna kombinacja dwu 
tych starców prze śladowała pann ę Izabel ę dniem i noc ą. Czasem zdawało si ę jej, 
Ŝe jest pot ępiona i Ŝe ju Ŝ za Ŝycia rozpocz ęło si ę dla niej piekło. 
W podobnych chwilach jak topielec, który zwraca ocz y do światła na dalekim 
brzegu, panna Izabela my ślała o Wokulskim. I w bezmiarze goryczy doznawała 
cienia ulgi, wiedz ąc, Ŝe jednak szaleje za ni ą człowiek niepospolity, o którym 
duŜo mówiono w towarzystwie. Wtedy przychodzili jej na  my śl sławni podró Ŝnicy 
albo zbogaceni przemysłowcy ameryka ńscy, którzy przez szereg lat ci ęŜko 
pracowali w kopalniach, a których od czasu do czasu  z daleka pokazywano jej na 
paryskich salonach.  

 
"Widzi pani tego - szczebiotała jaka ś hrabianka, niedawno wypuszczona z 
klasztoru, pochylaj ąc wachlarz w pewnym kierunku - widzi pani tego pana , który 
wygl ąda na wo  nic ę omnibusów... To podobno jaki ś wielki człowiek, który co ś 
odkrył, tylko nie wiem co: kopalni ę złota czy te Ŝ biegun północny... Nawet nie 
pami ętam, jak si ę nazywa, ale zapewnił mnie jeden margrabia z akadem ii, Ŝe ten 
pan mieszkał dziesi ęć lat pod biegunem, nie... mieszkał pod ziemi ą... Okropny 
człowiek!... Ja b ędąc na jego miejscu umarłabym z samego strachu... A p ani czy 
tak Ŝe by umarła?... 
Gdyby Wokulski był takim podró Ŝnikiem, a przynajmniej górnikiem, który zrobił 
miliony, dziesi ęć lat mieszkaj ąc pod ziemi ą!... Ale on był tylko kupcem, w 
dodatku - galanteryjnym!... Nie umiał nawet po angi elsku, co chwil ę odzywał si ę 
w nim dorobkiewicz, który w młodym wieku restauracy jnym go ściom przynosił 
jedzenie z kuchni. Taki człowiek, co najwy Ŝej, mógł by by ć dobrym doradc ą, nawet 
nieocenionym przyjacielem (w gabinecie, gdy nie ma gości). Nawet... m ęŜem, bo ć 
spotykaj ą ludzi straszne nieszcz ęścia. Ale kochankiem... No, to byłoby po prostu 
śmieszne... W razie potrzeby najarystokratyczniejsze  damy k ąpi ą si ę w błotnych 
wannach; lecz bawi ć si ę w błocie mógłby tylko szaleniec.  

 
Czwarta faza. Panna Izabela kilka razy spotkała Wok ulskiego w Łazienkach i nawet 
raczyła odpowiada ć na jego ukłony. Mi ędzy zielonymi drzewami i obok pos ągów 
grubianin ten wydał jej si ę znowu innym ani Ŝeli za kontuarem sklepu. Gdyby Ŝ on 
miał dobra ziemskie, z parkiem, pałacem, sadzawk ą?... Prawda, Ŝe dorobkiewicz, 
ale podobno szlachcic, synowiec oficera... Przy mar szałku i baronie wygl ąda jak 
Apollo, arystokracja coraz wi ęcej mówi o nim, a ten wybuch łez prezesowej?... 
Nadto prezesowa w oczywisty sposób popierała Wokuls kiego u swojej przyjaciółki 
hrabiny i jej siostrzenicy, panny Izabeli. Parogodz inne spacery z ciotk ą po 
Łazienkach były tak nudne, a pogadanki o modach, oc hronach i projektowanych w 
świecie mał Ŝeństwach tak dokuczliwe, i Ŝ panna Izabela miała nawet troch ę Ŝalu do 
Wokulskiego, Ŝe nie zbli Ŝa si ę do nich w czasie spaceru i cho ć z kwadrans nie 
porozmawia. Dla osoby z towarzystwa ciekaw ą jest rozmowa z tego rodzaju lud  mi, 
a pannie Izabeli chłopi na przykład wydawali si ę nawet zabawnymi swym odr ębnym 
j ęzykiem i logik ą.  
 
Chocia Ŝ kupiec galanteryjny, a do tego je ŜdŜący własnym powozem, nie musi by ć 
tak zabawny jak chłop... 
Bąd  co b ąd  panna Izabela nie doznała przykrej niespodzianki, usłyszawszy 
pewnego dnia od prezesowej, Ŝe pojedzie z ni ą i z hrabin ą do Łazienek i - Ŝe 
zatrzyma Wokulskiego. 
- Nudzimy si ę, niech wi ęc nas bawi - mówiła staruszka. 



Gdy za ś około pierwszej, wje ŜdŜaj ąc do łazienkowskiego parku, prezesowa ze 
znacz ącym u śmiechem rzekła do panny Izabeli:  

 
- Mam przeczucie, Ŝe go tu gdzie ś spotkamy...  

 
Panna Izabela lekko zarumieniła si ę i postanowiła wcale nie rozmawia ć z 
Wokulskim, a przynajmniej traktowa ć go z góry, a Ŝeby sobie nic nie wyobra Ŝał. O 
miło ści, naturalnie, w owym "wyobra Ŝaniu sobie" mowy by ć nie mogło. Panna 
Izabela jednak nie Ŝyczyła sobie nawet poufałej Ŝyczliwo ści.  

 
"I ogie ń jest przyjemny, szczególnie w zimie - my ślała - ale... w pewnym 
oddaleniu."  

 
Tymczasem Wokulskiego nie było w Łazienkach. 
"Jak to, on nie czekał? - mówiła do siebie panna Iz abela - chyba jest chory..." 
Nie s ądziła, a Ŝeby Wokulski miał jaki ś pilniejszy interes na świecie ani Ŝeli 
widzenie si ę z ni ą; gdyby si ę za ś spó  nił, postanowiła nie tylko traktowa ć go z 
góry, ale nawet okaza ć mu niezadowolenie.  

 
"Je Ŝeli punktualno ść - mówiła sobie dalej - jest grzeczno ści ą królów, to ju Ŝ co 
najmniej powinna by ć obowi ązkiem kupców!..." 
Upłyn ęło pół godziny, godzina, dwie - nale Ŝało wraca ć do domu, a Wokulski nie 
przychodził; nareszcie panie wsiadły do karety: hra bina zimna jak zwykle, 
prezesowa nieco roztargniona, a panna Izabela rozgn iewana. Oburzenie nie 
zmniejszyło si ę, gdy wieczorem ojciec powiedział jej, Ŝe od południa był na 
sesji u ksi ęcia, gdzie Wokulski przedstawił projekt olbrzymiej spółki handlowej 
i w zblazowanych magnatach obudził formalny zapał. 
- Od dawna przeczuwałem - zako ńczył pan Ł ęcki - Ŝe przy pomocy tego człowieka 
uwolni ę si ę od troskliwo ści mojej familii i znowu stan ę, jak powinienem!  

 
- Ale do spółki, ojcze, potrzeba pieni ędzy - odparła panna Izabela, lekko 
wzruszaj ąc ramionami. 
- Dlatego te Ŝ pozwalam sprzeda ć nasz ą kamienic ę; wprawdzie długi pochłon ą ze 
sze śćdziesi ąt tysi ęcy rubli, ale zawsze zostanie mi jeszcze - co najmn iej - 
czterdzie ści.  

 
- Ciotka mówiła, Ŝe za kamienic ę nikt nie da wi ęcej nad sze śćdziesi ąt...  

 
- Ach, ciotka!... - oburzył si ę pan Tomasz. - Ona zawsze mówi to, co mogłoby 
mnie zmartwi ć albo poni Ŝyć. Sze śćdziesi ąt tysi ęcy daje Krzeszowska, która 
utopiłaby nas w ły Ŝce wody... mieszczanka!... Ale rozumie si ę, ciotka jej 
potakuje, bo tu chodzi o mój dom, o moje stanowisko ...  

 
Zarumienił si ę i zacz ął sapa ć; lecz nie chc ąc gniewa ć si ę przy córce, pocałował 
j ą w czoło i poszedł do swego gabinetu. 
"A mo Ŝe ojciec ma racj ę?... - my ślała panna Izabela. - Mo Ŝe on naprawd ę jest 
praktyczniejszy od wszystkich, którzy go tak surowo  s ądzą? Przecie Ŝ ojciec 
pierwszy poznał si ę na tym... Wokulskim... 
A jednak có Ŝ za gbur z tego człowieka. Nie przyszedł do Łaziene k, cho ć prezesowa 
z pewno ści ą musiała go zaanga Ŝować. Zreszt ą moŜe i lepiej: pi ęknie by śmy 
wygl ądały, gdyby spotkał nas kto znajomy na spacerze z k upcem 
galanteryjnym!"Przez par ę dni nast ępnych panna Izabela słyszała tylko o 
Wokulskim. Salony rozbrzmiewały jego nazwiskiem. Ma rszałek przysi ęgał, Ŝe 
Wokulski musi pochodzi ć ze staro Ŝytnego rodu, a baron, znawca m ęskiej pi ękno ści 
(po pół dnia sp ędzał przed lustrem), twierdził, Ŝe Wokulski jest - "wcale... 
wcale..." Hrabia Sanocki zakładał si ę, Ŝe jest to pierwszy rozumny człowiek w 
kraju - hrabia Lici ński głosił, Ŝe ten kupiec wzorował si ę na angielskich 
przemysłowcach, a ksi ąŜę - tylko zacierał r ęce i u śmiechaj ąc si ę mówił: 
"Aha?..." 
Nawet Ochocki, odwiedziwszy którego ś dnia pann ę Izabel ę, opowiedział jej, Ŝe 
byli z Wokulskim na spacerze w Łazienkach.  

 



- O czym Ŝeście rozmawiali?... - zapytała zdziwiona. - Bo chyba  nie o machinach 
lataj ących...  

 
- Bah! - odmrukn ął zamy ślony kuzynek. - Wokulski jest chyba jedynym człowie kiem 
w Warszawie, z którym mo Ŝna o tym mówi ć. To numer... 
"Jedyny rozumny... jedyny kupiec... jedyny, który m oŜe dogada ć si ę z 
Ochockim?... - my ślała panna Izabela. - Czym Ŝe jest naprawd ę ten człowiek?... 
Ach! ju Ŝ wiem..." 
Zdawało jej si ę, Ŝe odgadła Wokulskiego. Jest to ambitny spekulant, k tóry, chc ąc 
wedrze ć si ę do salonów, pomy ślał o o Ŝenieniu si ę z ni ą, zubo Ŝał ą pann ą 
znakomitego rodu. Nie w innym te Ŝ celu skarbił sobie wzgl ędy jej ojca, hrabiny 
ciotki i całej arystokracji. Przekonawszy si ę jednak, Ŝe i bez niej wci śnie si ę 
między wielkich panów, nagle ostygn ął w miło ści i... nawet nie przyszedł do 
Łazienek!...  

 
"Winszuj ę mu - mówiła sobie. - Ma wszystkie zalety potrzebne  do zrobienia 
kariery: niebrzydki, zdolny, energiczny, a nade wsz ystko bezczelny i 
nikczemny... Jak on śmiał udawa ć zakochanego we mnie i z jak ą łatwo ści ą... 
Doprawdy, Ŝe ci parweniusze zdystansuj ą nas nawet w obłudzie... Có Ŝ to za 
nędznik!..."  

 
Oburzona, chciała zapowiedzie ć Mikołajowi, a Ŝeby nigdy nie wpu ścił Wokulskiego 
za próg salonu... Najwy Ŝej do gabinetu pana, gdyby do nich przyszedł z 
interesem.  

 
Lecz przypomniawszy sobie, Ŝe Wokulski wcale nie zapraszał si ę do nich, 
zarumieniła si ę ze wstydu. 
Wtem dowiedziała si ę od pani Meliton o nowym zatargu barona Krzeszowski ego z 
Ŝoną i o tym, Ŝe baronowa kupiła od niego klacz za osiemset rubli,  ale - Ŝe 
pewnie j ą zwróci, gdy Ŝ za kilka dni ma odby ć si ę wy ścig, a baron porobił du Ŝe 
zakłady.  

 
- Mo Ŝe nawet pa ństwo baronowie pogodz ą si ę przy tej okazji - zauwa Ŝyła pani 
Meliton. 
- Ach, có Ŝ bym dała za to, a Ŝeby baron nie dostał klaczy i przegrał zakłady!.. -  
zawołała panna Izabela. 
W par ę za ś dni dowiedziała si ę pod wielkim sekretem od panny Florentyny, Ŝe 
baron nie odzyska swojej klaczy, gdy Ŝ kupił j ą Wokulski... 
Tajemnica była jeszcze tak zachowywan ą, Ŝe kiedy panna Izabela poszła z wizyt ą 
do ciotki, zastała hrabin ę i prezesow ę, naradzaj ące si ę nad pogodzeniem pa ństwa 
Krzeszowskich za pomoc ą owej klaczy. 
- Nic z tego nie b ędzie - wtr ąciła ze śmiechem panna Izabela. - Baron nie 
dostanie swojej klaczy. 
- Mo Ŝe zało Ŝysz si ę? - spytała chłodno hrabina. 
- Owszem, je Ŝeli wygram od cioci t ę bransolet ę z szafirów... 
Zakład stan ął, dzi ęki czemu hrabina i panna Izabela były wysoce zainte resowane w 
wyścigach. 
Przez chwil ę panna Izabela l ękała si ę: powiedziano jej, Ŝe baron daje 
Wokulskiemu czterysta rubli odst ępnego i Ŝe hrabia Lici ński podj ął si ę mi ędzy 
nimi po średnictwa. Nawet szeptano w salonie hrabiny, Ŝe Wokulski nie dla 
pieni ędzy, ale dla hrabiego musi zgodzi ć si ę na ten układ. A wówczas panna 
Izabela pomy ślała:  

 
"Zgodzi si ę, je Ŝeli jest chciwym parweniuszem, ale nie zgodzi si ę, je Ŝeli..."Nie 
śmiała doko ńczy ć frazesu. Wyr ęczył j ą Wokulski. Nie sprzedał klaczy i sam pu ścił 
j ą w szranki.  

 
"On jednak Ŝe nie jest tak nikczemnym" - rzekła do siebie. I po d wpływem tej idei 
rozmawiała z Wokulskim na wy ścigach bardzo łaskawie.  

 



Jednak Ŝe nawet za ten drobny objaw Ŝyczliwo ści panna Izabela robiła sobie w 
duchu wymówki:  

 
"Po co on ma wiedzie ć, Ŝe nas interesuje jego wy ścig?... Nie wi ęcej od innych. A 
po co ja mu powiedziałam, Ŝe <musi wygra ć...>? Albo co znaczyła jego odpowied  : 
<wygram, je Ŝeli pani zechce...>? On ju Ŝ zapomina, kim jest. Ale mniejsza, je Ŝeli 
za par ę grzecznych słówek Krzeszowski rozchoruje si ę ze zło ści." 
Krzeszowskiego nienawidziła panna Izabela. Kiedy ś umizgał si ę do niej, a 
odtr ącony, m ścił si ę. Wiedziała, Ŝe nazywał j ą za oczy - starzej ącą si ę pann ą, 
która wyjdzie za swego lokaja. Tego było dosy ć, a Ŝeby pami ęta ć mu całe Ŝycie. 
Lecz baron, nie poprzestaj ąc na nieszcz ęsnym frazesie, nawet wobec niej 
zachowywał si ę cynicznie, drwi ąc z jej starych wielbicieli i robi ąc aluzje do 
ich maj ątkowej ruiny. śe za ś i panna Izabela od niechcenia przypominała mu jego  
Ŝonę, mieszczank ę, z któr ą poł ączył si ę dla pieni ędzy, a nic od niej nie mógł 
wydoby ć, wi ęc toczyła si ę mi ędzy nimi walka ostra, czasami nawet przykra. 
Dzie ń wy ścigów był dla panny Izabeli triumfem, dla barona - kl ęsk ą i wstydem. 
Wprawdzie przyjechał na plac i udawał bardzo wesołe go, ale w sercu kipiał mu 
gniew. Gdy za ś jeszcze zobaczył, Ŝe Wokulski nagrod ę i cen ę konia zło Ŝył na r ęce 
panny Izabeli, stracił władz ę nad sob ą i przybiegłszy do powozu, zrobił skandal.  

 
Dla panny Izabeli impertynenckie spojrzenia barona i otwarte nazwanie 
Wokulskiego jej wielbicielem były strasznym ciosem.  Zabiłaby barona, gdyby to 
uchodziło dobrze wychowanym kobietom. Cierpienie je j było tym dokuczliwsze, Ŝe 
hrabina słuchała jego wybuchu spokojnie, prezesowa z zakłopotaniem, a ojciec nie 
odzywał si ę nawet, od dawna uwa Ŝaj ąc Krzeszowskiego za wariata, którego nale Ŝy 
nie dra Ŝni ć, ale traktowa ć pobła Ŝliwie. 
W takiej chwili (kiedy ju Ŝ zacz ęto spogl ądać na nich z innych powozów) przyszedł 
pannie Izabeli na pomoc Wokulski. I nie tylko przer wał baronowi tok jego 
niezadowole ń, ale wyzwał go na pojedynek. O tym Ŝadne z nich nie w ątpiło; 
prezesowa wprost zl ękła si ę o swego faworyta, a hrabina zrobiła uwag ę, Ŝe 
Wokulski nie mógł post ąpi ć inaczej, poniewa Ŝ baron, zbli Ŝaj ąc si ę do powozu, 
potr ącił go i nie przeprosił. 
- Wi ęc sami powiedzcie - mówiła wzruszonym głosem prezes owa - czy godzi si ę 
pojedynkowa ć o tak ą drobnostk ę? Wszyscy przecie Ŝ wiemy, Ŝe Krzeszowski jest 
roztargniony i półgłówek... Najlepszy dowód w tym, co nam nagadał... 
- To prawda - odezwał si ę pan Tomasz - ale Ŝ Wokulski nie ma obowi ązku wiedzie ć o 
tym, a upomnie ć si ę musiał. 
- Pogodz ą si ę! - wtr ąciła niedbale hrabina i kazała jecha ć do domu. 
Wtedy to panna Izabela dopu ściła si ę najgorszego wykroczenia przeciw swoim 
poj ęciom i... w znacz ący sposób ścisn ęła Wokulskiego za r ękę. 
JuŜ doje ŜdŜaj ąc do rogatek, nie mogła sobie tego darowa ć. 
"Jak mo Ŝna było zrobi ć co ś podobnego?... Co sobie taki człowiek pomy śli?..." - 
mówiła w duchu. Ale wnet ockn ęło si ę w niej uczucie sprawiedliwo ści i musiała 
przyzna ć, Ŝe t e n człowiek nie jest byle jakim. 
"A Ŝeby zrobi ć mi przyjemno ść (bo z pewno ści ą nie miał innych powodów), podstawił 
baronowi nog ę kupuj ąc konia... Cał ą wygran ą (stanowczy dowód bezinteresowno ści) 
zło Ŝył na ochron ę, i to na moje r ęce (baron widział to). A nade wszystko, jakby 
odgaduj ąc moje my śli, wyzwał go na pojedynek... No, dzisiejsze pojedy nki ko ńcz ą 
si ę zwykle szampanem; ale zawsze baron przekona si ę, Ŝe jeszcze nie jestem tak 
star ą... Nie, w tym Wokulskim jest co ś... Szkoda tylko, Ŝe jest galanteryjnym 
kupcem. Przyjemnie byłoby mie ć takiego wielbiciela, gdyby... gdyby zajmował inne 
stanowisko w świecie."  

 
Wróciwszy do domu, panna Izabela opowiedziała panni e Florentynie o wy ścigowych 
przygodach, a w godzin ę - ju Ŝ nie my ślała o nich. Gdy za ś ojciec pó  no w nocy 
doniósł jej, Ŝe Krzeszowski wybrał na sekundanta hrabiego Lici ńskiego, który 
bezwarunkowo Ŝąda, a Ŝeby Wokulski został przeproszony przez barona, pann a 
Izabela zrobiła pogardliwy grymas ustami. 
"Szcz ęśliwy człowiek! - my ślała. - Mnie obra Ŝaj ą, a jego b ędą przeprasza ć. Ja, 
gdyby kto ś przy mnie obraził ukochan ą, nie pozwoliłabym si ę przeprosi ć. On, 
naturalnie, zgodzi si ę..."  

 



Gdy ju Ŝ poło Ŝyła si ę do łó Ŝka i zacz ęła usypia ć, nagle przyszła jej nowa my śl:"A 
je Ŝeli Wokulski nie zechce przeprosin?... Przecie Ŝ ten sam hrabia Lici ński 
układał si ę z nim o klacz i nic nie wskórał!... Ach, Bo Ŝe, co te Ŝ mi si ę snuje 
po głowie" - odpowiedziała sobie, wzruszaj ąc ramionami, i zasn ęła. 
Na drugi dzie ń do południa ojciec, ona i panna Florentyna byli pe wni, Ŝe 
Wokulski pogodzi si ę z baronem i Ŝe nawet inaczej nie wypada mu post ąpi ć. 
Dopiero po południu pan Tomasz wyszedł na miasto i wrócił na obiad bardzo 
zakłopotany. 
- Có Ŝ to, ojcze? - spytała go panna Izabela, uderzona wy razem jego twarzy. 
- Fatalna historia! - odparł pan Tomasz, rzucaj ąc si ę na skórzany fotel. - 
Wokulski odrzucił przeproszenie, a jego sekundanci postawili ostre warunki. 
- I kiedy Ŝ to?... - spytała ciszej. - Jutro przed dziewi ąt ą - odpowiedział 
panTomasz i otarł pot z czoła. - Fatalna historia -  ci ągnął dalej.  
- Mi ędzy naszymi wspólnikami popłoch, bo Krzeszowski str zela doskonale... Gdyby 
zaś ten człowiek zgin ął, wszystkie moje rachuby na nic. Straciłbym w nim praw ą 
r ękę... jedynego mo Ŝliwego wykonawc ę moich planów... Jemu jednemu powierzyłbym 
kapitały i jestem pewny, Ŝe miałbym co najmniej osiem tysi ęcy rubli rocznie... 
Los prze śladuje mnie nie na Ŝarty!...  

 
Zły humor pana domu  le oddziałał na innych; obiadu nikt nie jadł. Po ob iedzie 
pan Tomasz zamkn ął si ę w gabinecie i chodził wielkimi krokami, co było do wodem 
niezwykłego wzruszenia. 
Panna Izabela tak Ŝe poszła do swego gabinetu i jak zwykle w chwilach 
zdenerwowania poło Ŝyła si ę na szezlongu. Opanowały j ą pos ępne my śli.  

 
"Krótko trwał mój triumf - mówiła sobie. - Krzeszow ski naprawd ę dobrze 
strzela... Je Ŝeli zabije jedynego człowieka, który dzi ś ujmuje si ę za mn ą, to 
co? Pojedynek jest istotnie barbarzy ńskim zabytkiem. Bo Wokulski (bior ąc go ze 
strony moralnej) wi ęcej jest wart od Krzeszowskiego, a jednak... mo Ŝe zgin ąć!... 
Ostatni człowiek, w którym pokładał nadziej ę mój ojciec." 
Tu odezwała si ę w pannie Izabeli rodowa pycha. 
"No - mój ojciec nie potrzebuje przecie Ŝ łaski Wokulskiego; powierzyłby mu swój 
kapitał, otoczyłby go protekcj ą, a on płaciłby mu procenta; w ka Ŝdym razie 
szkoda go..." 
Przyszedł jej na my śl stary rz ądca ich niegdy ś maj ątku, który słu Ŝył u nich 
trzydzie ści lat i którego bardzo lubiła, bardzo mu ufała; mo Ŝe Wokulski obojgu 
im zast ąpiłby nieboszczyka, a jej rozs ądnego powiernika i - zginie!...  

 
Jaki ś czas le Ŝała z zamkni ętymi oczyma, nie my śl ąc o niczym; potem przyszły jej 
do głowy niesłychanie dziwne kombinacje. 
"Co za szczególny traf! - mówiła w sobie. - Jutro w alczy ć b ędą z jej powodu dwaj 
ludzie, którzy j ą śmiertelnie obrazili: Krzeszowski zło śliwymi drwinami, 
Wokulski - ofiarami, jakie o śmielił si ę ponosi ć dla niej. Ona mu ju Ŝ prawie 
przebaczyła i kupno serwisu, i owe weksle, i owe pr zegrane w karty do ojca, z 
ktorych przez par ę tygodni utrzymywał si ę cały dom... (Nie, jeszcze mu nie 
przebaczyła i nie przebaczy nigdy!...) Ale cho ćby nawet, to jednak - za jej 
obraz ę uj ęła si ę sprawiedliwo ść boska... I kto jutro zginie?... Mo Ŝe obaj. W 
kaŜdym razie ten, który powa Ŝył si ę pannie Izabeli Ł ęckiej ofiarowa ć pomoc 
pieni ęŜną. Człowiek taki, jak kochanek Kleopatry, Ŝyć nie mo Ŝe..."  

 
Tak my ślała, zanosz ąc si ę od płaczu; Ŝal jej było oddanego sługi, a mo Ŝe 
powiernika; ale korzyła si ę przed wyrokami Opatrzno ści, która nie przebacza 
obrazy wyrz ądzonej pannie Ł ęckiej.  

 
Gdyby Wokulski mógł w tej chwili zajrze ć w jej dusz ę, uciekłby z przestrachem i 
uleczyłby si ę ze swego obł ędu. Swoj ą drog ą panna Izabela nie spała przez cał ą 
noc.  
Ci ągle stał jej przed oczyma obraz jakiego ś francuskiego malarza przedstawiaj ący 
pojedynek. Pod grup ą zielonych drzew dwaj czarno ubrani m ęŜczy  ni mierzyli do 
siebie z pistoletów. 
Potem (czego ju Ŝ nie było na obrazie) jeden z nich padł uderzony ku l ą w głow ę. 
Był to Wokulski. Panna Izabela nawet nie poszła na jego pogrzeb, nie chc ąc 
zdradzi ć si ę ze wzruszeniem. Ale w nocy par ę razy płakała. śal jej było tego 



nadzwyczajnego parweniusza, tego wiernego niewolnik a, który swoje zbrodnie 
wzgl ędem niej odpokutował śmierci ą dla niej.  

 
Zasnęła dopiero o siódmej rano i spała jak drewno do poł udnia. Przed sam ą 
dwunast ą obudziło j ą nerwowe pukanie do drzwi sypialni. 
- Kto tam? 
- Ja - odpowiedział jej ojciec radosnym głosem. - W okulski nietkni ęty, baron 
raniony w twarz! - Czy tak?... 
Miała migren ę, wi ęc została w łó Ŝku do czwartej po południu. Była kontenta, Ŝe 
baron został ranny, a zdziwiona, Ŝe opłakany przez ni ą Wokulski nie zgin ął. 
Wstawszy tak pó  no, panna Izabela wyszła przed obiadem na krótki sp acer w Aleje.  

 
Widok pogodnego nieba, pi ęknych drzew, przelatuj ących ptaków i wesołych ludzi 
zatarł ślady jej nocnych przywidze ń; gdy za ś jeszcze z kilku przeje ŜdŜaj ących 
powozów spostrze Ŝono j ą i powitano, w sercu jej ockn ęło si ę zadowolenie. 
"Jednak Ŝe Pan Bóg jest łaskawy - my ślała - gdy ocalił człowieka, który mo Ŝe si ę 
nam przyda ć. Ojciec tak liczy na niego, a i ja nabieram ufno ści. O ile Ŝ mniej w 
Ŝyciu doznałabym zawodów, maj ąc rozumnego i energicznego przyjaciela." 
Słówko "przyjaciel" nie podobało si ę jej. Przyjacielem panny Izabeli mógłby by ć 
człowiek co najmniej posiadaj ący maj ątek ziemski. Ale kupiec galanteryjny 
kwalifikował si ę tylko na doradc ę i wykonawc ę. 
Po powrocie do domu zaraz poznała, Ŝe jej ojciec jest w wybornym humorze. 
- Wiesz - mówił - byłem z powinszowaniem u Wokulski ego. To dzielny człowiek, 
istotny d Ŝentelmen! Ju Ŝ ani my śli o pojedynku i nawet zdaje si ę Ŝałowa ć barona. 
Nic nie pomo Ŝe, szlachecka krew musi si ę odezwa ć, bez wzgl ędu na kondycj ę... 
A potem, odprowadziwszy córk ę do gabinetu i rzuciwszy par ę razy okiem w 
zwierciadło, dodał: 
- No i powiedz sama, czy mo Ŝna nie ufa ć w opiek ę bosk ą?  mier ć tego człowieka 
byłaby dla mnie ci ęŜkim ciosem - i - został uratowany! Musz ę z nim zawi ązać 
bli Ŝsze stosunki, a wtedy zobaczymy, kto wyjdzie lepiej : czy ksi ąŜę na swoim 
wielkim adwokacie, czy ja na moim Wokulskim. Jak s ądzisz? 
- To samo my ślałam przed chwil ą - odpowiedziała panna Izabela, uderzona 
zgodno ści ą przeczu ć jej własnych i ojca - papu ś koniecznie powinien mie ć przy 
sobie zdolnego i zaufanego człowieka.  

 
- Który w dodatku sam garnie si ę do mnie - dodał pan Tomasz.- Bystry człowiek! 
on to pojmuje, Ŝe wi ęcej zrobi i lepsz ą zyska reputacj ę, pomagaj ąc d  wiga ć si ę 
dawnemu rodowi, ani Ŝeli gdyby sam wyrywał si ę naprzód. Bardzo rozumny człowiek - 
powtórzył pan Tomasz. - Cho ć chwilowo zdobył sobie ksi ęcia i cał ą arystokracj ę, 
mnie jednak okazuje najwi ęcej przywi ązania. I nie b ędzie tego Ŝałował, gdy 
odzyskam stanowisko... 
Panna Izabela patrzyła na cacka ustawione na biurku  i my ślała, Ŝe jednak ojciec 
łudzi si ę troch ę, s ądząc, i Ŝ Wokulski garnie si ę do niego. Nie prostowała jednak 
omyłki, a na odwrót, przyznawała w duchu, Ŝe nale Ŝy troch ę wi ęcej zbli Ŝyć si ę z 
tym kupcem i przebaczy ć mu jego stanowisko społeczne. Adwokat... kupiec...  to 
prawie na jedno wychodzi: je Ŝeli za ś adwokat mo Ŝe by ć poufałym ksi ęcia, 
dlaczegó Ŝ by... kupiec (ach, jakie to niesmaczne!) nie mógł zosta ć powiernikiem 
domu Ł ęckich?  

 
Obiad, wieczór i kilka dni nast ępnych zeszły pannie Izabeli bardzo przyjemnie. 
Zastanowiła j ą jedna okoliczno ść, Ŝe w ci ągu tak krótkiego czasu odwiedziło ich 
wi ęcej osób ani Ŝeli dawniej w ci ągu miesi ąca. Bywały godziny, Ŝe w pustym 
niegdy ś salonie teraz rozlegał si ę gwar śmiechów i rozmów, a Ŝ wypocz ęte meble 
dziwiły si ę natłokowi, a w kuchni szeptano, Ŝe pan Ł ęcki musiał odebra ć jakie ś 
wielkie pieni ądze. Nawet damy, które jeszcze na wy ścigach nie mogły pozna ć panny 
Izabeli, przyszły teraz do niej z wizytami; młodzi zaś panowie, aczkolwiek nie 
przychodzili, poznawali j ą na ulicy i kłaniali si ę z szacunkiem. 
I pan Tomasz miewał teraz go ści. Odwiedził go hrabia Sanocki zaklinaj ąc, a Ŝeby 
Wokulski przestał ju Ŝ bawi ć si ę wy ścigami i pojedynkami, a zaj ął si ę spółk ą. Był 
hrabia Lici ński i opowiadał dziwy o d Ŝentelmenerii Wokulskiego. Lecz nade 
wszystko przyje ŜdŜał tu par ę razy ksi ąŜę z pro śbą do pana Tomasza, a Ŝeby 
Wokulski, bez wzgl ędu na zaj ście z baronem, nie zniech ęcał si ę do arystokracji i 



pami ętał o nieszcz ęśliwym kraju.  

 
- I niech mu te Ŝ kuzyn - zako ńczył ksi ąŜę - wyperswaduje pojedynki. To 
niepotrzebne; to dobre dla ludzi młodych, ale nie d la powa Ŝnych i zasłu Ŝonych 
obywateli... 
Pan Tomasz był zachwycony, szczególnie gdy pomy ślał, Ŝe wszystkie te owacje 
spotykaj ą go w przeddzie ń sprzeda Ŝy domu; rok temu blisko ść podobnego wypadku 
odstraszała ludzi...  

 
"Zaczynam odzyskiwa ć nale Ŝne mi stanowisko" - szepn ął pan Tomasz i nagle 
obejrzał si ę. Zdawało mu si ę, Ŝe za nim stoi Wokulski. Wi ęc dla uspokojenia si ę 
powtórzył par ę razy: 
"Wynagrodz ę go... wynagrodz ę... mo Ŝe by ć pewnym mego poparcia". 
Trzeciego dnia po pojedynku Wokulskiego pannie Izab eli przyniesiono kosztowne 
pudełko i list, który j ą wstrz ąsnął. Poznała pismo barona. 
"Kochana kuzyneczko! Je Ŝeli przebaczysz mi moje nieszcz ęsne o Ŝenienie, ja w 
zamian daruj ę ci moj ą mał Ŝonk ę, która ju Ŝ mnie samemu dokuczyła. Jako za ś 
materialny symbol zawartego mi ędzy nami pokoju na zawsze, posyłam ci z ąb, który 
mi wystrzelił Wny Wokulski, zdaje mi si ę - za to, co o śmieliłem si ę powiedzie ć 
ci na wy ścigach. Upewniam ci ę, kochana kuzynko, Ŝe jest to ten sam z ąb, którym 
ci ę dotychczas gryzłem i ju Ŝ gry  ć nigdy nie b ędę. Mo Ŝesz go wyrzuci ć na ulic ę, 
lecz pudełeczko racz zachowa ć na pami ątk ę. Przyjmij ten drobiazg od człowieka 
dzi ś troch ę chorego i wierzaj - nie najgorszego, a b ędę miał nadziej ę, Ŝe kiedy ś 
zapomnisz mi moich niedorzecznych zło śliwo ści. Kochaj ący ci ę i pełen gł ębokiego 
szacunku kuzyn Krzeszowski.  

 
P. S. Je Ŝeli mego z ęba nie wyrzucisz za okno, przyszlij mi go na powrót , abym 
mógł ofiarowa ć go mojej niezapomnianej mał Ŝonce. B ędzie miała martwi ć si ę czym 
przez kilka dni, co podobno biedaczce jest zalecone  przez doktorów. Ten za ś pan 
Wokulski jest bardzo miłym i dystyngowanym człowiek iem i wyznaj ę, Ŝe serdecznie 
go polubiłem, cho ć mi tak ą zrobił krzywd ę." 
W kosztownym pudełku znajdował si ę istotnie z ąb owini ęty w bibułk ę. 
Panna Izabela po krótkim namy śle odpisała bardzo Ŝyczliwy list baronowi, 
oświadczaj ąc, Ŝe ju Ŝ nie gniewa si ę i Ŝe przyjmuje pudełeczko, a z ąb z nale Ŝyt ą 
czci ą odsyła jego wła ścicielowi. Tu ju Ŝ nie mo Ŝna było w ątpi ć, Ŝe tylko dzi ęki 
Wokulskiemu baron pojednał si ę z ni ą i prosił o przebaczenie. Panna Izabela 
nieledwie roztkliwiła si ę swoim triumfem, a dla Wokulskiego uczuła jakby 
wdzi ęczno ść. Zamkn ęła si ę w swoim gabinecie i pocz ęła marzy ć. 
Marzyła, Ŝe Wokulski sprzedał swój sklep, a kupił dobra ziems kie, lecz pozostał 
naczelnikiem spółki handlowej, przynosz ącej ogromne zyski. Cała arystokracja 
przyjmowała go u siebie, ona za ś, panna Izabela, zrobiła go swoim powiernikiem. 
On pod  wign ął ich maj ątek i podniósł go do dawnej świetno ści; on spełniał 
wszystkie jej zlecenia; on nara Ŝał si ę, ile razy była tego potrzeba. On wreszcie 
wyszukał jej m ęŜa, odpowiedniego znakomito ści domu Ł ęckich.  

 
Wszystko to robił, poniewa Ŝ kochał j ą miło ści ą idealn ą, wi ęcej ni Ŝ własne Ŝycie. 
I czuł si ę zupełnie szcz ęśliwym, je Ŝeli u śmiechn ęła si ę do niego, Ŝyczliwiej 
spojrzała albo po jakiej ś wyj ątkowej zasłudze serdecznie u ścisn ęła go za r ękę. 
Gdy za ś Pan Bóg dał jej dzieci, on wyszukiwał im bony i na uczycieli, powi ększał 
ich maj ątek, a nareszcie, gdy ona zmarła (w tym miejscu łzy  zakr ęciły si ę w 
pi ęknych oczach panny Izabeli), on zastrzelił si ę na jej grobie... Nie, przez 
delikatno ść, któr ą ona w nim rozwin ęła, zastrzelił si ę o kilka grobów dalej.  

 
Wejście ojca przerwało ci ąg jej fantazji. 
- Podobno pisał do ciebie Krzeszowski? - zapytał ci ekawie pan Tomasz. 
Córka wskazała mu list le Ŝący na biurku i złote pudełko. Pan Tomasz kr ęcił 
głow ą, czytaj ąc list, a nareszcie rzekł: 
- Zawsze wariat, chocia Ŝ dobry chłopak. Ale... Wokulski oddał ci rzeczywist ą 
przysług ę: zwyci ęŜyła ś śmiertelnego wroga.  

 
- My śl ę, ojcze, Ŝe nale Ŝałoby tego pana zaprosi ć kiedy na obiad... Chciałabym go 
pozna ć bli Ŝej.  

 



- Wła śnie od kilku dni miałem ci ę o to samo prosi ć!... - odpowiedział uradowany 
pan Tomasz - niepodobna trzyma ć si ę na zbyt etykietalnej stopie z człowiekiem 
tak u Ŝytecznym. 
- Naturalnie - wtr ąciła panna Izabela - przecie Ŝ nawet wiern ą słu Ŝbę dopuszczamy 
do niejakiej poufało ści. Uwielbiam twój rozum i takt, Belu!... - zawołał  pan 
Tomasz i zachwycony, pocałował j ą naprzód w r ękę, potem w czoło. 
 
 
ROZDZIAŁ PI ĘTNASTY  
W JAKI SPOSÓB DUSZĘ LUDZKĄ SZARPIE NAMI ĘTNO Ć, A W JAKI ROZS ĄDEK 
 
 
Otrzymawszy od pana Ł ęckiego zaproszenie na obiad, Wokulski wybiegł ze sk lepu na 
ulic ę. Ciasny pokój dusił go, a rozmowa z Rzeckim, w ci ągu której subiekt 
udzielał mu przestróg i upomnie ń, wydawała mu si ę nadzwyczajnie głupi ą; nie 
jest Ŝe to śmieszne, a Ŝeby stary i wystygły kawaler, wierz ący tylko w sklep i 
Bonapartych, zarzucał mu szale ństwo!...  

 
"CóŜ ja robi ę złego - my ślał Wokulski - Ŝe si ę kocham?... Mo Ŝe troch ę za pó  no, 
ale Ŝ przez całe Ŝycie nie pozwalałem sobie na podobny zbytek. Kochaj ą si ę 
miliony ludzi, kocha si ę cały świat czuj ący, dlaczegó Ŝ mnie jednemu miałoby to 
być zabronione? Je Ŝeli za ś ten zasadniczy punkt ma racj ę bytu, to ma j ą 
wszystko, co robi ę. Kto si ę chce Ŝeni ć, musi posiada ć maj ątek, wi ęc - zdobyłem 
maj ątek. Musi zbli Ŝyć si ę do wybranej kobiety - ja te Ŝ zbli Ŝyłem si ę. Musi 
troszczy ć si ę o jej byt materialny i chroni ć od nieprzyjaciół - a ja robi ę i 
jedno, i drugie. Czy za ś w tym dobijaniu si ę o szcz ęście skrzywdziłem kogo? czy 
zaniedbuj ę obowi ązków wzgl ędem społecze ństwa i bli  nich?... Ach, ci kochani 
bli  ni i to społecze ństwo, które nigdy nie troszczyło si ę o mnie i stawiało mi 
wszelkie przeszkody, a zawsze upomina si ę o ofiary z mojej strony... Lecz 
wła śnie to, co oni dzi ś nazywaj ą szale ństwem, popycha mnie do pełnienia jakich ś 
fikcyjnych obowi ązków. Gdyby nie ono, siedziałbym dzi ś jak mól w ksi ąŜkach i 
kilkaset osób miałoby mniejsze zarobki. Wi ęc czego oni chc ą ode mnie?" - pytał 
sam siebie w rozdra Ŝnieniu. 
Ruch na świe Ŝym powietrzu uspokoił go; doszedł do Alei Jerozolim skiej i skr ęcił 
ni ą ku Wi śle. Owiał go rze śki wiatr wschodni i zbudził te nieokre ślone uczucia, 
które tak Ŝywo przypominaj ą wiek dziecinny. Zdawało mu si ę, Ŝe jeszcze na Nowym 
 wiecie był dzieckiem i Ŝe jeszcze czuje w sobie drgaj ące fale młodej krwi. 
Uśmiechał si ę do piaskarza wioz ącego swój towar n ędznym koniem w podługowatej 
skrzyni, a Ŝebrz ąca wied  ma wydała mu si ę bardzo mił ą staruszk ą; cieszył go 
świst rozlegaj ący si ę w fabryce i chciał pogada ć z gromadk ą rozkosznych malców, 
którzy, ustawiwszy si ę na przydro Ŝnym pagórku, ciskali kamieniami na 
przechodz ących śydów. Uporczywie odsuwał od siebie my śl o dzisiejszym li ście i 
jutrzejszej wizycie u Ł ęckich; chciał by ć trze  wym, ale nami ętno ść przemogła. 
"Dlaczego oni mnie zaprosili? - pytał, czuj ąc lekki dreszcz wewn ętrzny. - Panna 
Izabela chce si ę ze mn ą pozna ć... Ale Ŝ oczywi ście daj ą mi do zrozumienia, Ŝe 
mogę si ę Ŝeni ć!... Byliby chyba ślepi albo idioci, Ŝeby nie spostrzegli, co si ę 
ze mn ą dzieje wobec niej..."  

 
Począł tak dr Ŝeć, Ŝe mu z ęby szcz ękały; wtedy odezwał si ę przygłuszony rozs ądek.  
"Za pozwoleniem. Od jednego obiadu i jednej wizyty jeszcze bardzo daleko do 
dłu Ŝszej znajomo ści. Na tysi ąc za ś dłu Ŝszych znajomo ści ledwie jedna prowadzi do 
oświadczyn; na dziesi ęć o świadczyn - ledwie jedne s ą przyj ęte, a i z tych ledwie 
połowa ko ńczy si ę mał Ŝeństwem. Trzeba wi ęc by ć zupełnym wariatem, a Ŝeby nawet 
przy dłu Ŝszej znajomo ści my śle ć o mał Ŝeństwie, za którym jest ledwie jedna, a 
przeciw któremu ze dwadzie ścia tysi ęcy szans... Jasne czy niejasne?"  

 
Wokulski musiał przyzna ć, Ŝe jest jasne. Gdyby wszelka znajomo ść prowadziła do 
mał Ŝeństwa, ka Ŝda kobieta musiałaby mie ć po kilkudziesi ęciu m ęŜów, ka Ŝdy 
męŜczyzna po kilkadziesi ąt Ŝon, ksi ęŜa nie daliby sobie rady ze ślubami, a cały 
świat zamieniłby si ę w jeden wielki szpital wariatów. On za ś, Wokulski, nie 
tylko nie był jeszcze dobrym znajomym panny Ł ęckiej, ale dopiero znajdował si ę w 
przededniu do zrobienia z ni ą znajomo ści.  

 



"Wi ęc có Ŝ zyskałem - spytał - po bułgarskich niebezpiecze ństwach i tutejszych 
wyścigach lub pojedynkach?..."  

 
"Zyskałe ś wi ększ ą szans ę - obja śnił rozs ądek - przed rokiem miałe ś moŜe jedn ą 
sto- albo jedn ą dwudziestomilionow ą prawdopodobie ństwa, Ŝe si ę z ni ą o Ŝenisz, a 
za rok mo Ŝesz mie ć jedn ą dwudziestotysi ęczn ą..." 
"Za rok?... - powtórzył Wokulski i znowu owion ął go jaki ś chłód surowy. Wydarł 
mu si ę jednak i zapytał: - A je Ŝeli panna Izabela pokocha mnie albo ju Ŝ 
kocha?..." 
"Naprzód - nale Ŝałoby wiedzie ć, czy panna Izabela mo Ŝe kocha ć kogokolwiek..." 
"Albo Ŝ nie jest kobiet ą?" 
"Trafiaj ą si ę kobiety z defektem moralnym, niezdolne kocha ć nic i nikogo, prócz 
swoich przelotnych kaprysów, podobnie Ŝ i m ęŜczy  ni; jest to tak dobra wada, jak: 
głuchota, ślepota albo parali Ŝ, tylko mniej widoczna".  

 
"Przypu śćmy..." "Dobrze - mówił dalej głos, który Wokulskiem u przypominał 
zgry  liwe zrz ędzenie doktora Szumana - gdyby wi ęc ta pani w ogóle mogła kogo ś 
kocha ć, to nasuwa si ę drugie pytanie: czy pokocha ciebie?" 
"Przecie Ŝ tak wstr ętny nie jestem." 
"Owszem, mo Ŝesz nim by ć, jak najpi ękniejszy lew jest wstr ętnym dla krowy albo 
orzeł dla g ęsi. Widzisz, mówi ę ci nawet komplimenta: porównywam ci ę ze lwem i 
orłem, które, mimo wszystkich zalet, budz ą jednak odraz ę w samicach innego 
gatunku. Unikaj zatem samic innego ni Ŝ twój gatunku..." 
Wokulski ockn ął si ę i rozejrzał. Był ju Ŝ niedaleko Wisły, obok drewnianych 
śpichrzów, a przeje ŜdŜaj ące furmanki zasypywały go czarnym pyłem. Szybko zwr ócił 
si ę ku miastu i pocz ął rozwa Ŝać samego siebie. "We mnie jest dwu ludzi - mówił - 
jeden zupełnie rozs ądny, drugi wariat. Który za ś zwyci ęŜy?... Ach, o to si ę ju Ŝ 
nie troszcz ę. Ale co zrobi ę, je Ŝeli wygra ten m ądry?... Có Ŝ to za okropna rzecz, 
posiadaj ąc wielki kapitał uczu ć, zło Ŝyć go samicy innego gatunku: krowie, g ęsi 
albo czemu ś jeszcze gorszemu?... Có Ŝ to za upokorzenie śmia ć si ę z triumfów 
jakiego ś byka albo g ąsiora, a jednocze śnie płaka ć nad własnym sercem, tak 
bole śnie rozdartym, tak haniebnie podeptanym?... Czy war to Ŝyć dalej w podobnych 
warunkach?" I na sam ą my śl o tym Wokulski uczuł pragnienie śmierci, ale tak 
zupełnej, Ŝeby nawet resztki jego popiołów nie zostały na ziem i.  

 
Stopniowo jednak uspokoił si ę i wróciwszy do domu, pocz ął zastanawia ć si ę ju Ŝ 
całkiem chłodno nad tym: czy na jutrzejszy obiad wł oŜyć frak, czy surdut?... 
Albo czy do jutra nie zajdzie jaka ś nieprzewidziana przeszkoda, która znowu mu 
nie pozwoli zbli Ŝyć si ę do panny Izabeli? Potem jeszcze zrobił rachunek 
ostatnich handlowych obrotów, wysłał par ę telegramów do Moskwy i Petersburga, a 
nareszcie napisał list do starego Szlangbauma propo nuj ąc, a Ŝeby mu po Ŝyczył 
swego nazwiska w celu nabycia kamienicy Ł ęckich.  
"Mecenas ma racj ę - my ślał. - Lepiej kupi ć ten dom pod cudz ą firm ą. Inaczej 
mogliby mnie podejrzewa ć o ch ęć wyzyskania ich albo - co gorsze - pos ądzi ć o 
zamiar robienia im łaski!..." Jednak Ŝe pod powłok ą oboj ętnych zaj ęć kipiała w 
nim burza. Rozs ądek gło śno wołał, Ŝe jutrzejszy obiad niczego nie oznacza i nie 
zapowiada. A nadzieja cicho... cicho szeptała, Ŝe - mo Ŝe jest kochanym, a mo Ŝe 
dopiero nim b ędzie.  
Ale cicho... tak cicho, Ŝe Wokulski z najwi ększ ą uwag ą musiał si ę przysłuchiwa ć 
jej szeptowi. Dzie ń nast ępny, pełen znaczenia dla Wokulskiego, nie odznaczył  si ę 
Ŝadną osobliwo ści ą ani w Warszawie, ani w naturze. Tu i ówdzie na uli cy kł ębił 
si ę kurz wzniecony miotłami stró Ŝów, doro Ŝki p ędziły bez pami ęci albo 
zatrzymywały si ę bez powodu, a niesko ńczony potok przechodniów ci ągnął si ę w 
jedn ą i drug ą stron ę chyba po to, a Ŝeby utrzymywa ć ruch w mie ście. Niekiedy pod 
ścian ą domów przesuwali si ę ludzie obdarci, skuleni, z r ękami wbitymi w r ękawy, 
jakby to był nie czerwiec, ale stycze ń. Czasem na środku ulicy przewin ął si ę 
chłopski wózek napełniony blaszanymi konwiami, a po woŜony przez zuchowat ą bab ę w 
granatowym kaftanie i czerwonej chustce na głowie.  
Wszystko to roiło si ę mi ędzy dwoma długimi ścianami kamienic mdłej barwy, nad 
którymi górowały wyniosłe fronty świ ąty ń. Na obu za ś ko ńcach ulicy, niby 
pilnuj ące miasta szyldwachy, wznosiły si ę dwa pomniki. Z jednej strony król 
Zygmunt, stoj ący na olbrzymiej świecy, pochylał si ę ku Bernardynom, widocznie 
pragn ąc co ś zakomunikowa ć przechodniom. Z drugiego ko ńca nieruchomy Kopernik, z 



nieruchomym globusem w r ęku, odwrócił si ę tyłem do sło ńca, które na dzie ń 
wychodziło spoza domu Karasia, wznosiło si ę nad pałac Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk i kryło si ę za dom Zamoyskich jakby na przekór aforyzmowi: "Ws trzymał 
sło ńce, wzruszył ziemi ę." Wokulski, który w tym wła śnie kierunku wygl ądał ze 
swego balkonu, mimo woli westchn ął, przypomniawszy sobie, Ŝe jedynymi wiernymi 
przyjaciółmi astronoma byli tragarze i tracze, nie odznaczaj ący si ę, jak 
wiadomo, zbyt dokładn ą znajomo ści ą zasługi Kopernika.  

 
"Wiele mu z tego - my ślał - Ŝe w kilku ksi ąŜkach nazywaj ą go chlub ą narodu... 
Prac ę dla szcz ęścia - rozumiem, ale pracy dla fikcji nazywaj ącej si ę 
społecze ństwem czy sław ą - ju Ŝ bym si ę nie podj ął. Społeczno ść niech sama my śli 
o sobie, a sława... Co mi przeszkadza wyobra Ŝać sobie, Ŝe ju Ŝ posiadam sław ę na 
przykład na Syriuszu? A przecie Ŝ Kopernik nie jest dzi ś w lepszym poło Ŝeniu 
odnośnie do ziemi i tyle go obchodzi statua w Warszawie,  co mnie piramida na 
jakiej ś Wedze!... Trzy wieki sławy oddam za chwil ę szcz ęścia i dziwi ę si ę tylko 
mojej głupocie, Ŝe kiedy ś inaczej my ślałem."  

 
Jakby w odpowiedzi na to spostrzegł po drugiej stro nie ulicy Ochockiego; wielki 
maniak szedł wolno, ze spuszczon ą głow ą i r ękoma w kieszeniach. Prosty ten zbieg 
wypadków gł ęboko wstrz ąsnął Wokulskim; przez chwil ę uwierzył nawet w przeczucia 
i pomy ślał z radosnym zdumieniem:  

 
"Czy mi to nie zapowiada, Ŝe on b ędzie miał sław ę Kopernika, a ja - 
szcz ęście?... A buduj Ŝe sobie machiny lataj ące, tylko zostaw mi swoj ą 
kuzynk ę!... - Có Ŝ znowu za przes ądy?... - opami ętał si ę po chwili. - Ja i 
przes ądy!..." W ka Ŝdym razie bardzo podobało mu si ę zdanie, Ŝe Ochocki b ędzie 
miał nie śmierteln ą sław ę, a on - Ŝywą pann ę Izabel ę. Serce napełniła mu otucha. 
śartował z siebie, lecz mimo to czuł, Ŝe jako ś wi ęcej ma spokoju i odwagi.  

 
"Wi ęc przypu śćmy - mówił - Ŝe w rezultacie po wszystkich moich zabiegach - 
odtr ąci mnie... No?... słowo honoru, Ŝe natychmiast wezm ę utrzymank ę i b ędę z 
ni ą siadał w teatrze obok lo Ŝy pa ństwa Ł ęckich. Zacna pani Meliton, a mo Ŝe i 
ten... Maruszewicz wynajd ą mi kobiet ę maj ącą podobne do niej rysy (za 
kilkana ście tysi ęcy rubli mo Ŝna i to nawet znale  ć). Od stóp do głów owin ę j ą w 
koronki, zasypi ę klejnotami, a wtedy przekonamy si ę, czy wobec niej nie zblednie 
panna Izabela. -Niech Ŝe sobie potem idzie za m ąŜ, cho ćby za marszałka i 
barona..." 
Ale na my śl o zam ąŜpój ściu panny Izabeli opanowała go w ściekło ść i rozpacz. W 
takiej chwili - chciałby cały świat nabi ć dynamitem i rozsadzi ć. Lecz znowu 
oprzytomniał:  

 
"No i có Ŝ bym zrobił, gdyby podobało si ę jej wyj ść za m ąŜ?... Nie, nawet gdyby 
podobało si ę jej mie ć kochanków: raz mego subiekta, drugi raz jakiego of icera, 
trzeci raz furmana albo lokaja... No i có Ŝ bym na to poradził?..." Poszanowanie 
cudzej osobisto ści i swobody było w nim tak wielkie, Ŝe przed nim uginał si ę 
nawet jego obł ęd.  
"CóŜ zrobi ę?... có Ŝ zrobi ę?..." - powtarzał, ściskaj ąc dło ńmi rozgor ączkowan ą 
głow ę.  

 
Na godzin ę wpadł do sklepu, załatwił kilka interesów i wrócił  do siebie; o 
czwartej słu Ŝący wydobył mu z komody bielizn ę i przyszedł fryzjer ogoli ć go i 
uczesa ć.  
- Có Ŝ słycha ć, panie Fitulski? - zapytał fryzjera.  
- Nic, a b ędzie gorzej; kongres berli ński my śli o zduszeniu Europy, Bismarck o 
zduszeniu kongresu, a śydzi - o ogoleniu do reszty nas... opowiadał młody 
artysta, pi ękny jak serafin, zr ęczny - jakby uciekł z Ŝurnala krawców. Zawi ązał 
Wokulskiemu r ęcznik na szyi i mydl ąc mu policzki z szybko ści ą piorunu, mówił 
dalej:  

 
- W mie ście, panie, cicho do czasu, a zreszt ą nic. Byłem wczoraj z towarzystwem 
na Saskiej K ępie, ale có Ŝ to, panie, za ordynaryjna młodzie Ŝ!... Pokłócili si ę w 
ta ńcu i prosz ę mego pana wyobrazi ć sobie... Główk ę troch ę wy Ŝej s'il vous 
plaît...  



Wokulski podniósł głow ę troch ę wy Ŝej i zobaczył, Ŝe jego operator nosi złote 
spinki przy bardzo brudnych mankietach.  
- Pokłócili si ę w ta ńcu - ci ągnął elegant błyskaj ąc mu brzytw ą przed oczyma - i 
prosz ę sobie wyobrazi ć, Ŝe jeden chc ąc kopn ąć drugiego w wystaw ę - uderzył 
damę!... Zrobił si ę hałas... pojedynek... Mnie naturalnie wybrano na s ekundanta 
i wła śnie byłem dzi ś w kłopocie, bom miał tylko jeden pistolet, kiedy p rzed 
półgodzin ą przychodzi do mnie obra Ŝaj ący i mówi, Ŝe nie głupi strzela ć si ę i Ŝe 
obra Ŝony - mo Ŝe mu odda ć, byle tylko raz... Główk ę na prawo, s'il vous plaît...  
No wie pan, byłem tak oburzony (przed półgodzin ą), Ŝe porwałem faceta za 
galeryjk ę, kolanem w antresol ę i - won! za drzwi. Z takim błaznem strzela ć si ę 
niepodobna, n'est-ce pas?... Teraz na lewo, s'il vo us plaît. Sko ńczył goli ć,umył 
Wokulskiemu twarz i owin ąwszy go w strój podobny do śmiertelnej koszuli 
delikwentów, mówił dalej: 
- śe te Ŝ nigdy u pana dobrodzieja nie spostrzegłem ani śladu kobiety: przychodz ę 
przecie Ŝ w rozmaitych godzinach...  

 
Wziął do r ąk grzebie ń i szczotk ę i zacz ął czesa ć.  
- Przychodz ę w rozmaitych godzinach, a oko, panie, mam na te rz eczy... no!... 
Pomimo to nigdy ani r ąbka spódniczki, ani pantofelka, ani kawałka wst ąŜki! A 
przecie Ŝ nawet raz u jednego kanonika zdarzyło mi si ę widzie ć gorset; prawda, Ŝe 
znalazł go na ulicy i wła śnie chciał bezimiennie odesła ć do redakcji. A, panie, 
u oficerów, szczególniej za ś u huzarów!... (Główk ę na dół, s'il vous 
plaît...)Czyste zatrz ęsienie!...U jednego, panie, spotkałem a Ŝ cztery młode damy 
i wszystkie - u śmiechni ęte... Od tej pory, daj ę słowo honoru, zawsze kłaniam mu 
si ę na ulicy, cho ć mnie opu ścił i winien mi pi ęć rubli. Ale, panie, je Ŝeli za 
krzesło na koncert Rubinsteina mogłem da ć sze ść rubli, to Ŝ bym chyba nie Ŝałował 
pi ęciu rubli dla takiego wirtuoza... Mo Ŝe by troch ę poczerni ć włosy, je suppose 
que oui?  

 
- Bardzo panu dzi ękuj ę - odparł Wokulski.  
- Domy ślałem si ę tego - westchn ął fryzjer. - W szanownym panu nie ma śladu 
pretensji, a to  le!... Znam kilka baletniczek, które ch ętnie zawarłyby z panem 
stosuneczki, a słowo honoru daj ę, Ŝe warto! Prze ślicznie zbudowane, muskulatura 
dębowa, biust jak materac na spr ęŜynach, ruchy pełne gracji i wcale nie 
przesadzone wymagania, szczególniej za młodu. Bo ko bieta, panie, im starsza, tym 
dro Ŝsza, zapewne i dlatego nikt nie ci ągnie na sze śćdziesi ęciolatki, Ŝe ju Ŝ nie 
ma na nie ceny. Rotszyld by zbankrutował!... Pocz ątkuj ącej za ś da pan trzy 
tysi ące rubelków na rok, kilka prezencików i b ędzie panu wierna... Ach, te 
kobietki!... Dostałem przez nie scjatyki, lecz nie mogę si ę na nie gniewa ć... 
Skończył swoj ą sztuk ę, ukłonił si ę według najpi ękniejszych zasad i wyszedł z 
uśmiechem; patrz ąc na jego wspaniał ą min ę i portfel, w którym nosił szczotki i 
brzytwy, mo Ŝna by go wzi ąć za urz ędnika z ministerium.  

 
Wokulski po jego odej ściu nawet nie pomy ślał o młodych i niewymagaj ących 
baletniczkach; zajmowało go wielkiej doniosło ści pytanie, które stre ścił w dwu 
wyrazach, frak czy surdut? "Je Ŝeli wło Ŝę frak, wyjd ę na eleganta pilnuj ącego si ę 
przepisów, które mnie w rezultacie nic nie obchodz ą. A je Ŝeli wło Ŝę surdut, mog ę 
Łęckich obrazi ć. Zreszt ą niech Ŝe znajdzie si ę kto ś obcy... Nie ma rady, je Ŝeli 
zdobyłem si ę na takie błaze ństwa, jak własny powóz i ko ń wy ścigowy, to ju Ŝ frak 
muszę wło Ŝyć!"  

 
Tak medytuj ąc, śmiał si ę z tej otchłani dzieci ństw, do której spychała go 
znajomo ść z pann ą Izabel ą.  

 
"Ach, mój stary Hopferze! - mówił - o wy, moi koled zy uniwersyteccy i 
syberyjscy, czy który z was wyobra Ŝał sobie mnie zajmuj ącego si ę podobnymi 
kwestiami?..."  
Ubrał si ę w garnitur frakowy i stan ąwszy przed lustrem, uczuł zadowolenie. Ten 
obcisły strój najlepiej uwydatniał jego atletyczne kształty. Konie czekały od 
kwadransa i było ju Ŝ wpół do szóstej. Wokulski wło Ŝył lekki paltot i opu ścił 
mieszkanie. Siadaj ąc do powozu, był bardzo blady i bardzo spokojny, ja k 
człowiek, który idzie naprzeciw niebezpiecze ństwu.  

 



 
TOM I: Rozdziały 16-19 
 
ROZDZIAŁ SZESNASTY  
"ONA" - "ON" - I CI INNI 
 
Tego dnia, kiedy Wokulski miał przyj ść na obiad, panna Izabela wróciła od 
hrabiny o pi ątej. Była troch ę rozgniewana i bardzo rozmarzona, razem - 
prze śliczna.  

 
Spotkało j ą dzi ś szcz ęście i zawód. Wielki tragik włoski, Rossi, znany jej  i 
ciotce jeszcze z Pary Ŝa, przyjechał na wyst ępy do Warszawy. Natychmiast 
odwiedził hrabin ę i troskliwie wypytywał si ę o pann ę Izabel ę. Miał by ć dzi ś 
drugi raz i hrabina specjalnie dla niego zaprosiła siostrzenic ę. Tymczasem Rossi 
nie przyszedł; przysłał tylko list, w którym przepr aszał za zawód i 
usprawiedliwiał si ę niespodziewan ą wizyt ą jakiej ś wysoko poło Ŝonej osoby. Przed 
paroma laty, wła śnie w Pary Ŝu, Rossi był ideałem panny Izabeli; kochała si ę w 
nim, i nawet nie kryła swych uczu ć, o ile, rozumie si ę, było to mo Ŝliwym dla 
panienki jej stanowiska. Znakomity artysta wiedział  o tym, bywał co dzie ń w domu 
hrabiny, grał i deklamował wszystko, co mu kazała p anna Izabela, a wyje ŜdŜaj ąc 
do Ameryki, ofiarował jej włoski egzemplarz Romea i  Julii z dedykacj ą: "Mdła 
mucha wi ęcej ma mocy, czci i szcz ęścia ani Ŝeli Romeo..." Wiadomo ść o przybyciu 
Rossiego do Warszawy i o tym, Ŝe jej nie zapomniał, wzruszyła pann ę Izabel ę. Ju Ŝ 
o pierwszej w południe była u ciotki. Co chwil ę wstawała do okna, ka Ŝdy turkot 
przyspieszał bicie jej serca, za ka Ŝdym uderzeniem dzwonka drgała; zapominała 
si ę w rozmowie, na twarz jej wyst ąpiły silne rumie ńce... No - i Rossi nie 
przyszedł!...  
A tak dzi ś była pi ękną. Ubrała si ę umy ślnie dla niego, w jedwabn ą sukienk ę 
kremowej barwy (z daleka wygl ądało to jak zmi ęte płótno), miała brylantowe 
kolczyki (nie wi ększe od ziarn grochu) w uszach i pasow ą ró Ŝę na ramieniu. I 
tyle. Ale niech Ŝałuje Rossi, Ŝe jej nie widział!  
Po czterogodzinnym oczekiwaniu wróciła do domu obur zona. Mimo jednak gniewu 
wzi ęła do r ąk egzemplarz Romea i Julii i przegl ądaj ąc go, my ślała:  

 
"Gdyby te Ŝ nagle wszedł tu Rossi?" Nawet byłoby lepiej tu ni Ŝ u hrabiny. Bez 
świadków mógłby jej szepn ąć jakie ś gor ętsze słówko; przekonałby si ę, Ŝe ona 
szanuje jego pami ątki, a nade wszystko - przekonałby si ę (o czym tak gło śno mówi 
duŜe lustro), Ŝe w tej sukni, z t ą ró Ŝą i na tym bł ękitnym fotelu wygl ąda jak 
bóstwo.  

 
Przypomniała sobie, Ŝe na obiedzie ma by ć Wokulski, i mimo woli wzruszyła 
ramionami. Galanteryjny kupiec po Rossim, którego p odziwiał cały świat, wydał 
jej si ę tak śmiesznym, Ŝe po prostu ogarn ęła j ą lito ść. Gdyby Wokulski w tej 
chwili znalazł si ę u jej nóg, ona mo Ŝe nawet wsun ęłaby mu palce we włosy i 
bawi ąc si ę nim jak wielkim psem, czytałaby t ę oto skarg ę Romea przed Laurentym:  
"Niebo jest tu, gdzie mieszka Julia. Lada pies, kot , lada mysz marna Ŝyje w 
niebie, mo Ŝe patrze ć na ni ą; tylko - Romeo nie mo Ŝe! Mdła mucha wi ęcej ma mocy, 
wi ęcej czci i szcz ęścia ani Ŝeli Romeo. Jej wolno dotyka ć drogiej r ęki Julii i z 
płon ących ust kra ść nie śmiertelne zbawienie. Mucha ma t ę wolno ść, ale Romeo nie 
ma, bo on wygnany!... O ksi ęŜe, złe duchy wyj ą, gdy w piekle usłysz ą ten wyraz; 
maszŜe ty serce, ty, świ ęty spowiednik i przyjaciel, drze ć ze mnie pasy tym 
strasznym słowem - wygnanie..." 
Westchn ęła. - Kto wie, ile razy powtarza sobie te zdania wi elki tułacz, my śl ąc o 
niej?... I mo Ŝe nawet nie ma powiernika!... Wokulski mógłby by ć takim 
powiernikiem; on chyba wie, jak za ni ą moŜna rozpacza ć, bo on nara Ŝał dla niej 
Ŝycie.  
Odwróciwszy kilka kartek wstecz, znowu czytała:  
"Romeo! czemu Ŝ ty jeste ś Romeo? Rzu ć t ę nazw ę albo... przysi ęgnij by ć wiernym 
mojej miło ści, a wtedy ja wypr ę si ę rodu Kapuletów...Zreszt ą - tylko twoje 
nazwisko jest dla mnie nieprzyjazne, bo ś ty w istocie dla mnie nie Monteki... O, 
we  inn ą nazw ę, bo czym jest nazwa?:.. To, co zwiemy ró Ŝą, pod inn ą nazw ą 
równie Ŝ by pachniało: tak i Romeo, bez nazwy Romeo, przeci eŜby cał ą sw ą warto ść 
zatrzymał. Wi ęc, Romeo - rzu ć twoj ą nazw ę, a w zamian za to, co nawet nie jest 



cz ąstk ą ciebie, we   mnie... ach!... cał ą..."  

 
Jakie Ŝ było dziwne mi ędzy nimi podobie ństwo: on - Rossi, aktor, a ona - panna 
Łęcka. Rzu ć nazwisko, rzu ć swój zawód... Tak, ale có Ŝby wtedy zostało... Zreszt ą 
nawet ksi ęŜniczka krwi mogłaby wyj ść za Rossiego i świat tylko podziwiałby jej 
poświ ęcenie...  

 
Wyjść za Rossiego?... Dba ć o jego garderob ę teatraln ą, a mo Ŝe przyszywa ć mu 
guziki do nocnych koszul?...  

 
Panna Izabela wstrz ąsnęła si ę. Kocha ć go bez nadziei - to dosy ć... Kocha ć i 
czasami porozmawia ć z kim o tej tragicznej miło ści... Mo Ŝeby z pann ą Florentyn ą. 
Nie, ona nie ma dosy ć uczucia. Daleko lepiej nadawałby si ę do tego Wokulski. 
Patrzyłby jej w oczy, cierpiałby za siebie i za ni ą, ona opowiadałaby mu, 
bolej ąc nad własnym i nad jego cierpieniem - i w taki spo sób bardzo przyjemnie 
upływałyby im godziny. Kupiec galanteryjny w roli p owiernika!... Mo Ŝna by 
zreszt ą zapomnie ć o tym kupiectwie.  
W tej samej porze pan Tomasz, zakr ęcaj ąc siwego w ąsa, spacerował po swym 
gabinecie i my ślał: "Wokulski jest to człowiek ogromnie zr ęczny i energiczny! 
Gdybym miał takiego plenipotenta (tu westchn ął), nie pozbyłbym si ę maj ątku... 
No, ju Ŝ stało si ę: za to dzi ś go mam... Z kamienicy zostanie mi czterdzie ści, 
nie - pi ęćdziesi ąt, a mo Ŝe i sze śćdziesi ąt tysi ęcy rubli... Nie, nie 
przesadzajmy, niech pi ęćdziesi ąt tysi ęcy, no - niechby tylko czterdzie ści 
tysi ęcy... Dam mu to, on b ędzie mi płacił z osiem tysi ęcy rubli rocznie, reszt ę 
zaś (je Ŝeli interes pójdzie w jego r ękach, jak si ę spodziewam), reszt ę procentów 
- ka Ŝę kapitalizowa ć... Za pi ęć, sze ść lat suma podwoi si ę, a ju Ŝ za dziesi ęć - 
moŜe wzrosn ąć w czwórnasób... Bo to w operacjach handlowych pien i ądze szalenie 
si ę mnoŜą... Ale co ja mówi ę!... Wokulski, je Ŝeli jest naprawd ę genialnym 
kupcem, powinien mie ć i z pewno ści ą ma sto za sto. A w takim razie spojrz ę mu w 
oczy i powiem bez ogródki: <Dawaj ty innym, mój dob rodzieju, pi ętna ście albo 
dwadzie ścia procent rocznie, ale nie mnie, który si ę na tym rozumiem.> I on, 
naturalnie, zobaczywszy, z kim ma do czynienia, zmi ęknie od razu i mo Ŝe nawet 
wykaŜe taki dochód, o jakim mi si ę nie śniło..." Dzwonek w przedpokoju uderzył 
dwa razy. Pan Tomasz cofn ął si ę w gł ąb gabinetu i usiadłszy na fotelu, wzi ął do 
r ąk tom przygotowanej na ten cel ekonomii Supi ńskiego. Mikołaj otworzył drzwi i 
za chwil ę ukazał si ę Wokulski.  
- A... witam!... - zawołał pan Tomasz, wyci ągaj ąc do niego r ękę. Wokulski nisko 
ukłonił si ę przed białymi włosami człowieka, którego rad był n azywać swoim 
ojcem.  
- Siadaj Ŝe, panie Stanisławie... Mo Ŝe papierosa?... Prosz ę ci ę... Có Ŝ tam 
słycha ć?... Czytam wła śnie Supi ńskiego: t ęga głowa!... Tak, narody nie umiej ące 
pracowa ć i oszcz ędza ć znikn ąć musz ą z powierzchni ziemi... Tylko oszcz ędność i 
praca!... Pomimo to nasi wspólnicy zaczynaj ą grymasi ć, co?...  
- Niech robi ą, jak im wygodniej - odparł Wokulski. - Ja na nich nie zyskam ani 
jednego rubla.  
- Ale ja nie opuszcz ę ci ę, panie Stanisławie - rzekł pan Tomasz tonem 
przekonania. I dodał po chwili: - W tych dniach spr zedaj ę, to jest dopuszczam do 
sprzeda Ŝy mego domu. Miałem z nim du Ŝy kłopot: lokatorowie nie płac ą, rz ądcy 
złodzieje, a wierzycieli hipotecznych musiałem zasp okaja ć z własnej kieszeni. 
Nie dziw si ę, Ŝe mnie to w ko ńcu znudziło...  
- Naturalnie - wtr ącił Wokulski.  
- Mam nadziej ę - ci ągnął pan Tomasz - Ŝe zostanie mi z niego pi ęćdziesi ąt, a 
cho ćby czterdzie ści tysi ęcy rubli...  

 
- Ile ma pan nadziej ę wzi ąć za ten dom? 
- Sto, do stu dziesi ęciu tysi ęcy rubli... Cokolwiek jednak Ŝe dostan ę, tobie 
oddam, panie Stanisławie. 
Wokulski pochylił głow ę na znak zgody i pomy ślał, Ŝe jednak pan Tomasz za swoj ą 
kamienic ę nie dostanie wi ęcej nad dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli. Tyle bowiem 
miał w tej chwili do dyspozycji, a nie mógł zaci ągać długów bez nara Ŝania swego 
kredytu.  

 



- Tobie oddam, panie Stanisławie - mówił pan Ł ęcki. - I wła śnie chciałem zapyta ć 
si ę, czy przyjmiesz?...  

 
- Ale Ŝ rozumie si ę... - I jaki mi dasz procent? - Gwarantuj ę dwudziesty, a 
je Ŝeli interesa pójd ą lepiej, to i wy Ŝszy - odparł Wokulski, dodaj ąc w duchu, Ŝe 
wi ęcej nad pi ętna ście procent nie mógłby da ć komu innemu.  
"Filut!... - pomy ślał pan Tomasz. - Sam ma ze sto procentów, a mnie d aje 
dwadzie ścia..."  

 
Gło śno jednak rzekł:  

 
- Dobrze, kochany panie Stanisławie. Przyjmuj ę dwadzie ścia procent, byleby ś mi 
mógł wypłaci ć z góry.  

 
- B ędę płacił z góry... co pół roku - odpowiedział Wokuls ki, l ękaj ąc si ę, a Ŝeby 
pan Tomasz nie wydał pieni ędzy zbyt pr ędko.  
- I na to zgoda - rzekł pan Tomasz tonem wielkiej s erdeczno ści. - Wszystkie za ś 
zyski - dodał z lekkim akcentem - wszystkie zyski w yŜsze nad dwadzie ścia 
procent, prosz ę ci ę, a Ŝeby ś nie dawał mi ich do r ęki, cho ćbym... błagał, 
rozumiesz?... ale Ŝeby ś doł ączał do kapitału. Niech ro śnie, prawda?...  

 
- Panie prosz ą - rzekł w tej chwili Mikołaj ukazuj ąc si ę we drzwiach gabinetu. 
Pan Tomasz uroczy ście podniósł si ę z fotelu i ceremonialnym krokiem wprowadził 
gościa do salonu.  

 
Pó niej niejednokrotnie Wokulski usiłował zda ć sobie spraw ę z salonu i ze 
sposobu, w jaki tam wszedł; ale cało ści faktu nie mógł sobie przypomnie ć. 
Pamiętał, Ŝe przede drzwiami ukłonił si ę par ę razy panu Tomaszowi, Ŝe potem 
owion ęła go jaka ś miła wo ń, skutkiem czego ukłonił si ę damie w kremowej sukni z 
pąsową ró Ŝą przy ramieniu, a potem - innej damie wysokiej i cz arno ubranej, 
która patrzyła na niego z przestrachem. Przynajmnie j tak mu si ę zdawało. Dopiero 
po chwili spostrzegł, Ŝe dam ą w kremowej sukni była panna Izabela. Siedziała na 
fotelu, z nieporównanym wdzi ękiem pochylona w jego stron ę, i łagodnie patrz ąc mu 
w oczy, mówiła:  
- Ojciec mój, jako pa ński wspólnik, b ędzie musiał odby ć dług ą praktyk ę, zanim 
potrafi zadowolni ć pana. W jego imieniu prosz ę o pobła Ŝliwo ść. Wyci ągnęła r ękę, 
której Wokulski ledwo śmiał dotkn ąć.  

 
- Pan Ł ęcki - odparł - jako wspólnik potrzebuje mie ć tylko zaufanego adwokata i 
buchaltera, którzy co pewien czas skontroluj ą rachunki. Reszta nale Ŝy do nas.  
Zdawało mu si ę, Ŝe powiedział co ś bardzo głupiego, i zarumienił si ę.  

 
- Pan musi mie ć du Ŝo zaj ęcia przy takim magazynie... - wtr ąciła czarno ubrana 
panna Florentyna i przestraszyła si ę jeszcze mocniej.  
- Nie tak wiele. Do mnie nale Ŝy dostarczanie funduszów obrotowych i zawi ązywanie 
stosunków z nabywcami i odbiorcami. Rodzajem za ś towaru i ocen ą jego warto ści 
zajmuje si ę administracja sklepu.  

 
- Czy to mo Ŝna w ka Ŝdym razie spu ści ć si ę na obcych - westchn ęła panna 
Florentyna. 
- Mam doskonałego plenipotenta, a zarazem przyjacie la, który lepiej prowadzi 
interesa, ni Ŝbym ja to potrafił.  
- Szcz ęśliwy jeste ś, panie Stanisławie... - pochwycił pan Ł ęcki. - Nie 
wyje ŜdŜasz w tym roku za granic ę?  
 
- Chc ę by ć w Pary Ŝu na wystawie.  
- Zazdroszcz ę panu - odezwała si ę panna Izabela. - Od dwu miesi ęcy marz ę tylko o 
wystawie paryskiej, ale papo jako ś nie okazuje skłonno ści do wyjazdu...  

 
- Nasz wyjazd całkowicie zale Ŝy od pana Wokulskiego - odpowiedział ojciec. - 
Radzę ci wi ęc jak najcz ęściej zaprasza ć go na obiad i podawa ć smaczny, a Ŝeby 



miał dobry humor.  

 
- Zar ęczam, Ŝe ile razy b ędzie pan na nas łaskaw, sama zajrz ę do kuchni. Czy 
jednak dobre ch ęci wystarcz ą w tym wypadku...  
- Z wdzi ęczno ści ą przyjmuj ę obietnic ę - odparł Wokulski. - Nie wpłynie to jednak 
na termin wyjazdu pa ństwa do Pary Ŝa, poniewa Ŝ zale Ŝy on tylko od ich woli.  
- Merci... - szepn ęła panna Izabela. Wokulski schylił głow ę. "Znam ja to merci! 
- pomy ślał - płaci si ę za nie kulami..."  

 
- Pa ństwo pozwol ą do stołu?... - wtr ąciła panna Florentyna. Przeszli do 
jadalnego pokoju, gdzie na środku stał okr ągły stół, nakryty na cztery osoby. 
Wokulski znalazł si ę przy nim mi ędzy pann ą Izabel ą i jej ojcem, naprzeciw panny 
Florentyny. Ju Ŝ był zupełnie spokojny, tak spokojny, Ŝe a Ŝ go to przera Ŝało. 
Opuścił go szał miło ści, nawet pytał sam siebie: czy ona jest kobiet ą, któr ą 
kochał?... Bo czy podobna kocha ć si ę tak jak on i siedz ąc o krok od przyczyny 
swego obł ędu, czu ć tak ą cisz ę w duszy, tak niezmiern ą cisz ę?... My śl miał tak 
swobodn ą, Ŝe nie tylko dokładnie widział ka Ŝde drgnienie fizjognomii swoich 
współbiesiadników, ale jeszcze (co ju Ŝ było zabawne), patrz ąc na pann ę Izabel ę, 
robił sobie nast ępuj ący rachunek:  

 
"Suknia. Pi ętna ście łokci surowego jedwabiu po rublu - pi ętna ście rubli... 
Koronki z dziesi ęć rubli, a robota z pi ętna ście... Razem - czterdzie ści rubli 
suknia, ze sto pi ęćdziesi ąt rubli kolczyki i dziesi ęć groszy ró Ŝa..."Mikołaj 
zacz ął podawa ć potrawy. Wokulski bez najmniejszego apetytu zjadł kilka ły Ŝek 
chłodniku, zapił portweinem, potem spróbował pol ędwicy i zapił j ą piwem. 
Uśmiechn ął si ę, sam nie wiedz ąc czemu, i w przyst ępie jakiej ś Ŝakowskiej rado ści 
postanowił robi ć bł ędy przy stole. Na pocz ątek, skosztowawszy pol ędwicy, poło Ŝył 
nóŜ i widelec na podstawce obok talerza. Panna Florent yna a Ŝ drgn ęła, a pan 
Tomasz z wielk ą werw ą pocz ął opowiada ć o wieczorze w Tuileriach, podczas którego 
na Ŝądanie cesarzowej Eugenii ta ńczył z jak ąś marszałkow ą menueta.  

 
Podano sandacza, którego Wokulski zaatakował no Ŝem i widelcem. Panna Florentyna 
o mało nie zemdlała, panna Izabela spojrzała na s ąsiada z pobła Ŝliw ą lito ści ą, a 
pan Tomasz... zacz ął tak Ŝe je ść sandacza no Ŝem i widelcem.  

 
"Jacy ście wy głupi!" - pomy ślał Wokulski, czuj ąc, Ŝe budzi si ę w nim co ś niby 
pogarda dla tego towarzystwa. Na domiar odezwała si ę panna Izabela, zreszt ą bez 
cienia zło śliwo ści: - Musi mnie papa kiedy nauczy ć, jak si ę jada ryby no Ŝem. 
Wokulskiemu wydało si ę to wprost niesmaczne.  

 
"Widz ę, Ŝe odkocham si ę tu przed ko ńcem obiadu..." - rzekł do siebie.  
- Moja droga - odpowiedział pan Tomasz córce - niej adanie ryb no Ŝem to doprawdy 
przes ąd... Wszak mam racj ę, panie Wokulski?  
- Przes ąd?... nie powiem - rzekł Wokulski. - Jest to tylko przeniesienie 
zwyczaju z warunków, gdzie on jest stosowny, do war unków, gdzie nim nie jest. 
Pan Tomasz a Ŝ poruszył si ę na krze śle.  

 
- Anglicy uwa Ŝaj ą to prawie za obraz ę... - wydeklamowała panna Florentyna.  
- Anglicy maj ą ryby morskie, które mo Ŝna jada ć samym widelcem; nasze za ś ryby 
ościste mo Ŝe jedliby innym sposobem...  
- O, Anglicy nigdy nie łami ą form - broniła si ę panna Florentyna.  
- Tak - mówił Wokulski - nie łami ą form w warunkach zwykłych, ale w niezwykłych 
stosuj ą si ę do prawidła: robi ć, jak wygodniej. Sam zreszt ą widywałem bardzo 
dystyngowanych lordów, którzy baranin ę z ry Ŝem jedli palcami, a rosół pili 
prosto z garnka.  
Lekcja była ostra. Pan Tomasz jednak przysłuchiwał si ę jej z zadowoleniem, a 
panna Izabela prawie z podziwem. Ten kupiec, który jadał baranin ę z lordami i 
wygłaszał tak śmiało teori ę posługiwania si ę no Ŝem przy rybach, urósł w jej 
wyobra  ni. Kto wie, czy teoria nie wydała si ę jej wa Ŝniejsz ą ani Ŝeli pojedynek z 
Krzeszowskim.  

 
- Wi ęc pan jest nieprzyjacielem etykiety? - spytała.  
- Nie. Nie chc ę tylko by ć jej niewolnikiem.  



- S ą jednak towarzystwa, w których ona przestrzega si ę zawsze.  
- Tego nie wiem. Ale widziałem najwy Ŝsze towarzystwa, w których o niej 
zapominano w pewnych warunkach.  
Pan Tomasz lekko schylił głow ę; panna Florentyna zsiniała, panna Izabela 
patrzyła na Wokulskiego prawie Ŝyczliwie. Nawet wi ęcej ni Ŝ - prawie... Bywały 
mgnienia, w których marzyło si ę jej, Ŝe Wokulski jest jakim ś Harun-al-Raszydem 
ucharakteryzowanym na kupca. W sercu jej budził si ę podziw, nawet - sympatia. Z 
pewności ą ten człowiek mo Ŝe by ć jej powiernikiem; z nim b ędzie mogła rozmawia ć o 
Rossim.  
Po lodach zupełnie zdetonowana panna Florentyna zos tała w jadalni, a reszta 
towarzystwa przeszła na kaw ę do gabinetu pana. Wła śnie Wokulski sko ńczył swoj ą 
fili Ŝank ę, kiedy Mikołaj przyniósł panu Tomaszowi na tacy li st, mówi ąc:  
- Czeka na odpowied  , ja śnie panie.  

 
- Ach, od hrabiny... - rzekł pan Tomasz, spojrzawsz y na adres. - Pozwolicie 
państwo...  
- Je Ŝeli pan nie ma nic przeciw temu - przerwała panna I zabela, u śmiechaj ąc si ę 
do Wokulskiego - to przejdziemy do salonu, a ojciec  tymczasem odpisze...  
Wiedziała, Ŝe list ten napisał pan Tomasz sam do siebie; koniec znie bowiem 
potrzebował cho ć pół godziny przedrzema ć si ę po obiedzie.  
- Nie obrazi si ę pan? - spytał pan Tomasz, ściskaj ąc Wokulskiego za r ękę.  
Opuścili z pann ą Izabel ą gabinet i weszli do salonu. Ona z gracj ą jej tylko 
wła ściw ą usiadła na fotelu, wskazuj ąc mu drugi, zaledwie o par ę kroków odległy. 
Wokulskiemu, kiedy znalazł si ę z ni ą sam na sam, krew uderzyła do głowy. 
Wzburzenie spot ęgowało si ę, gdy spostrzegł, Ŝe panna Izabela patrzy na niego 
jakim ś dziwnym wzrokiem, jakby go chciała przenikn ąć do dna i przyku ć do siebie. 
To ju Ŝ nie była ta panna Izabela z kwesty wielkotygodniow ej ani nawet z 
wyścigów; to była osoba rozumna i czuj ąca, która ma go o co ś serio zapyta ć i 
chce mu co ś szczerego powiedzie ć. Wokulski był tak ciekawy tego, co mu powie, i 
tak stracił wszelk ą władz ę nad sob ą, Ŝe chyba zabiłby człowieka, który by im w 
tej chwili przeszkodził. Patrzył na pann ę Izabel ę w milczeniu i czekał. Panna 
Izabela była zakłopotana: dawno ju Ŝ nie doznała takiego zam ętu uczu ć jak w tej 
chwili. Przez my śl przebiegały jej zdania: "kupił serwis" - "przegry wał umy ślnie 
w karty do ojca" - "zniewa Ŝył mnie", a potem: "kocha mnie" - "kupił konia 
wyścigowego" - "pojedynkował si ę" - "jadał baranin ę z lordami w najwy Ŝszych 
towarzystwach..." Pogarda, gniew, podziw, sympatia kolejno potr ącały jej dusz ę 
jak krople g ęsto padaj ącego deszczu; na dnie za ś tej burzy nurtowała potrzeba 
zwierzenia si ę komu ś ze swych kłopotów codziennych i ze swych rozmaityc h 
powątpiewa ń, i ze swej tragicznej miło ści do wielkiego aktora.  

 
"Tak, on mo Ŝe by ć... on b ędzie moim powiernikiem!..." - my ślała panna Izabela, 
topi ąc słodkie spojrzenie w zdumionych oczach Wokulskieg o i lekko pochylaj ąc si ę 
naprzód, jakby chciała go pocałowa ć w czoło. Potem ogarniał j ą bezprzyczynowy 
wstyd: cofała si ę na por ęcz fotelu, rumieniła si ę i z wolna opuszczała długie 
rz ęsy, jakby j ą sen morzył. Patrz ąc na gr ę jej fizjognomii, Wokulskiemu 
przypomniały si ę cudowne falowania zorzy północnej i owe dziwne mel odie, bez 
tonów i bez słów, które niekiedy odzywaj ą si ę w ludzkiej duszy niby echa 
lepszego świata. Rozmarzony, przysłuchiwał si ę gor ączkowemu tykotaniu stołowego 
zegara i biciu własnych pulsów i dziwił si ę, Ŝe te dwa tak szybkie zjawiska 
prawie wlok ą si ę w porównaniu z biegiem jego my śli.  

 
"Je Ŝeli jest jakie niebo - mówił sobie - błogosławieni nie doznaj ą wy Ŝszego 
szcz ęścia ani Ŝeli ja w tej chwili."  

 
Milczenie trwało ju Ŝ tak długo, Ŝe zacz ęło by ć nieprzyzwoitym. Panna Izabela 
opami ętała si ę pierwsza.  
- Pan miał - rzekła - nieporozumienie z panem Krzes zowskim. - O wy ścigi...  

 
- wtr ącił po śpiesznie Wokulski. - Baron nie mógł mi darowa ć, Ŝe kupiłem jego 
konia...  

 
Chwil ę patrzyła na niego z łagodnym u śmiechem.  

 



- Potem miał pan pojedynek, który... bardzo nas zan iepokoił... - dodała ciszej.  
- A potem... baron przeprosił mnie - zako ńczyła szybko, spuszczaj ąc oczy. - W 
li ście napisanym z tego powodu do mnie baron mówi o pa nu z wielkim szacunkiem i 
przyja  ni ą...  

 
- Jestem bardzo... bardzo szcz ęśliwy... - b ąkał Wokulski.  

 
- Z czego, panie?  
- śe okoliczno ści zło Ŝyły si ę w taki sposób... Baron jest człowiekiem 
dystyngowanym...  

 
Panna Izabela wyci ągnęła r ękę i zostawiwszy j ą na chwil ę w rozpalonej dłoni 
Wokulskiego, rzekła:  
- Pomimo niew ątpliwej dobroci barona ja jednak tylko panu dzi ękuj ę. Dzi ękuj ę...  
Są przysługi, których si ę niepr ędko zapomina, i doprawdy... - tu zacz ęła mówi ć 
wolniej i ciszej - doprawdy, ul Ŝyłby pan memu sumieniu, Ŝądaj ąc czego ś, co by 
zrównowa Ŝyło pa ńsk ą... uprzejmo ść... Wokulski pu ścił jej r ękę i wyprostował si ę 
na krze śle. Był tak odurzony, Ŝe nie zwrócił uwagi na ten mały wyraz - 
"uprzejmo ść".  

 
- Dobrze - odparł. - Je Ŝeli pani ka Ŝe, przyznam si ę nawet... do zasługi. Czy w 
zamian wolno mi zanie ść pro śbę do pani?... - Tak.  

 
- A wi ęc - mówił rozgor ączkowany - prosz ę o jedno: a Ŝebym mógł słu Ŝyć pani, o 
ile mi siły starcz ą. Zawsze i we wszystkim.  
- Panie!... - przerwała z u śmiechem panna Izabela - ale Ŝ to jest podst ęp. Ja 
chc ę spłaci ć jeden dług, a pan chce mnie zmusi ć do zaci ągania nowych. Czy to 
wła ściwe?...  

 
- Co w tym niewła ściwego?... Albo Ŝ nie przyjmuje pani usług nawet od posła ńców 
publicznych?...  

 
- Ale im płaci si ę za to - odpowiedziała figlarnie, patrz ąc mu w oczy.  
- I ta tylko jest mi ędzy mn ą i nimi ró Ŝnica, Ŝe im płaci ć potrzeba, a mnie nie 
wypada. Nawet nie mo Ŝna.  
Panna Izabela kr ęciła głow ą.  
- To, o co prosz ę - mówił dalej Wokulski - nie przechodzi granicy 
najzwyklejszych stosunków ludzkich. Panie zawsze ro zkazujecie - my zawsze 
spełniamy, oto wszystko. Ludzie nale Ŝący do tej co i pani sfery towarzyskiej 
wcale nie potrzebowaliby prosi ć o podobn ą łask ę; dla nich jest ona codziennym 
obowi ązkiem, nawet prawem. Ja za ś dobijałem si ę, a dzisiaj błagam o ni ą, gdy Ŝ 
spełnianie zlece ń pani byłoby dla mnie pewnym rodzajem nobilitacji. BoŜe 
miłosierny! Je Ŝeli furmani i lokaje mog ą nosi ć barwy pani, z jakiej racji ja nie 
miałbym zasługiwa ć na ten zaszczyt?  
- Ach, o tym pan mówi?... Dawa ć panu mojej szarfy nie potrzebuj ę; pan sam wzi ął 
j ą gwałtem. A odbiera ć?... Ju Ŝ za pó  no, cho ćby ze wzgl ędu na list barona. Znowu 
podała mu r ękę, któr ą Wokulski ze czci ą ucałował. W obocznym pokoju rozległy si ę 
kroki i wszedł pan Tomasz, wyspany, promieniej ący. Jego pi ękna twarz miała tak 
serdeczny wyraz, Ŝe Wokulski pomy ślał:  

 
"Nędznikiem b ędę, je Ŝeli twoje trzydzie ści tysi ęcy rubli, poczciwcze, nie 
przynios ą ci dziesi ęciu tysi ęcy rocznie". Jeszcze z kwadrans posiedzieli we 
troje, rozmawiaj ąc o niedawnej zabawie w Dolinie Szwajcarskiej na ce l 
dobroczynny, o przybyciu Rossiego i o wyje  dzie do Pary Ŝa. Nareszcie Wokulski z 
Ŝalem opu ścił miłe towarzystwo obiecuj ąc przychodzi ć cz ęściej i współcze śnie z 
nimi jecha ć do Pary Ŝa.  

 
- Zobaczy pan, jak tam b ędzie wesoło - rzekła panna Izabela na po Ŝegnanie. 
 
 
ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY  
KIEŁKOWANIE ROZMAITYCH ZASIEWÓW I ZŁUDZEŃ 



 
Było ju Ŝ wpół do dziewi ątej wieczorem, kiedy Wokulski wracał do domu. Sło ńce 
niedawno zaszło, lecz silny wzrok mógł ju Ŝ dopatrze ć wi ększe gwiazdy 
przebłyskuj ące na zlotawolazurowym niebie. Po ulicach rozlegał si ę wesoły gwar 
przechodniów; w sercu Wokulskiego zasiadł radosny s pokój.  
Przypominał sobie ka Ŝdy ruch, ka Ŝdy u śmiech, ka Ŝde spojrzenie i ka Ŝdy wyraz 
panny Izabeli, z podejrzliw ą troskliwo ści ą wyszukuj ąc w nich śladu niech ęci albo 
dumy. Na pró Ŝno. Traktowała go jak równego sobie i jak przyjacie la, zapraszała, 
aby ich cz ęściej odwiedzał, ba!... nawet Ŝądała, aby j ą o co prosił...  

 
"A gdybym si ę był w tej chwili o świadczył - przyszło mu na my śl - to co?..."  

 
I pilnie wpatrywał si ę w rysy jej widma, które mu napełniało dusz ę; ale - znowu 
nie dostrzegł ani śladu niech ęci. Owszem - figlarny u śmiech.  

 
"Odpowiedziałaby - my ślał - Ŝe za mało jeszcze si ę znamy, Ŝe powinienem zasłu Ŝyć 
na ni ą... Tak... niezawodnie tak by odpowiedziała" - powt arzał, ci ągle 
przypominaj ąc sobie niew ątpliwe oznaki sympatii.  
"W ogóle - mówił - byłem niesprawiedliwie uprzedzon y do wielkich panów. A oni s ą 
przecie takimi jak i my lud  mi; moŜe nawet maj ą wi ęcej subtelnych uczu ć. 
Wiedz ąc, Ŝe jeste śmy goni ącymi za zyskiem gburami, unikaj ą nas. Ale poznawszy w 
nas uczciwe serca, przygarniaj ą do siebie... Có Ŝ to za rozkoszna Ŝona mo Ŝe by ć z 
takiej kobiety! Naturalnie, Ŝe powinienem na ni ą zasłu Ŝyć. Jeszcze jak!..."  
I pod wpływem tych my śli czuł, Ŝe budzi si ę w nim jaka ś wielka Ŝyczliwo ść, która 
ogarnia naprzód dom Ł ęckich, potem dalsz ą ich rodzin ę, potem jego sklep i 
wszystkich ludzi, którzy w nim pracowali, potem wsz ystkich kupców, którzy mieli 
z nim stosunki, a nareszcie - cały kraj i cał ą ludzko ść. Zdawało si ę 
Wokulskiemu, Ŝe ka Ŝdy uliczny przechodzie ń jest jego krewnym, bli Ŝszym lub 
dalszym; wesołym lub smutnym. I niewiele brakowało,  a Ŝeby, stan ąwszy na 
chodniku, zaczepiał jak Ŝebrak ludzi i pytał: "Mo Ŝe który z was czego 
potrzebuje?... śądajcie, rozkazujcie, prosz ę was... w j e j imieniu..."  
"Podle mi dotychczas Ŝycie schodziło - mówił sobie. - Byłem egoist ą. Ochocki - 
oto wspaniała dusza: chce przypi ąć skrzydła ludzko ści i dla tej idei zapomina o 
własnym szcz ęściu. Sława, naturalnie, jest głupstwem, ale praca d la pomy ślno ści 
ogółu - to grunt... - A potem dodał z u śmiechem: - Ta kobieta ju Ŝ zrobiła ze 
mnie bogacza i człowieka z reputacj ą, lecz je Ŝeli uprze si ę, zrobi ze mnie - czy 
ja wiem co?... Chyba świ ętego m ęczennika, który swoj ą prac ę, nawet Ŝycie odda 
dla dobra innych... Naturalnie, Ŝe oddam, gdy ona tego zechce!..." 
Sklep jego był ju Ŝ zamkni ęty, ale przez otwory okiennic wygl ądało światło. Co ś 
jeszcze robi ą" - pomy ślał Wokulski.  

 
Skr ęcił w bram ę i przez tylne drzwi wszedł do sklepu. Na progu zet knął si ę z 
wychodz ącym Zi ębą, który po Ŝegnał go niskim ukłonem; w gł ębi za ś sklepu było 
jeszcze kilka osób. Klejn wdrapywał si ę na drabink ę, a Ŝeby co ś poprawi ć na 
półkach. Lisiecki ubierał si ę w palto, za kantorem nad ksi ęgą siedział Rzecki, a 
przed nim stał jaki ś człowiek płakał.  

 
- Stary jedzie! - zawołał Lisiecki.  
Rzecki, przysłaniaj ąc oczy r ęką, spojrzał na Wokulskiego; Klejn ukłonił mu si ę 
par ę razy ze szczytu drabinki, a płacz ący człowiek zwrócił si ę nagle i z gło śnym 
j ękiem obj ął go za nogi.  

 
- Co to jest?... - spytał zdziwiony Wokulski, pozna j ąc w płacz ącym starego 
inkasenta Obermana. - Zgubił czterysta kilkadziesi ąt rubli - odparł Rzecki 
surowo. - Naturalnie, Ŝe nie było nadu Ŝycia, głow ę dam za to, ale i firma traci ć 
nie mo Ŝe, tym bardziej Ŝe pan Oberman ma u nas kilkaset rubli oszcz ędności. 
Jedno wi ęc z dwojga - prawił rozdra Ŝniony Rzecki - albo pan Oberman zapłaci, 
albo pan Oberman straci miejsce... Pi ękne robiliby śmy interesa, maj ąc wszystkich 
takich inkasentów jak pan Oberman...  

 
- Zapłac ę, panie - mówił szlochaj ąc inkasent - zapłac ę, ale niech mi pan rozło Ŝy 
cho ć na par ę lat. To Ŝ te pi ęćset rubli, co mam u panów, to mój cały maj ątek.  



Chłopiec sko ńczył szkoły i chce uczy ć si ę na doktora, a i staro ść za pasem... 
Bóg i pan wie, co si ę człowiek napracuje, nim zbierze taki grosz... Musi ałbym 
si ę drugi raz urodzi ć, a Ŝeby znowu go zebra ć...  
Klejn i Lisiecki, obaj ubrani, czekali na wyrok pry ncypała.  
- Tak - odezwał si ę Wokulski - firma nie mo Ŝe traci ć. Oberman zapłaci.  
- Słucham pana - wyszeptał nieszcz ęśliwy inkasent.  

 
Panowie Klejn i Lisiecki po Ŝegnali si ę i wyszli. Za nimi, wzdychaj ąc zabierał 
si ę i Oberman do opuszczenia sklepu. Lecz gdy zostali tylko we trzech, Wokulski 
dodał szybko:  
- Oberman, zapłacisz, a ja ci zwróc ę...  
Inkasent rzucił mu si ę do nóg.  
- Za pozwoleniem!... za pozwoleniem - przerwał Woku lski, podnosz ąc go. - Je Ŝeli 
słówko powiesz komu o naszym układzie, cofn ę prezent, uwa Ŝasz, Oberman?... 
Inaczej wszyscy zechc ą gubi ć pieni ądze. Id   wi ęc do domu i milcz...  

 
- Rozumiem. Niech Bóg zeszle na pana wszystko najle psze - odparł inkasent i 
wyszedł, na pró Ŝno staraj ąc si ę ukry ć rado ść.  

 
- Ju Ŝ zesłał najlepsze - rzekł Wokulski, my śl ąc o pannie Izabeli. Rzecki był 
niekontent. - Wiesz, mój Stachu - odezwał si ę, gdy zostali sami - Ŝe lepiej 
zrobisz, nie mi ęszaj ąc si ę do sklepu. Z góry wiedziałem, Ŝe całej sumy nie 
kaŜesz mu zwraca ć; ja sam nie Ŝądałbym tego. Ale ze sto rubli, tytułem kary, 
powinien był gałgan zapłaci ć... Zreszt ą, pal diabli, mo Ŝna mu było i wszystko 
darowa ć: ale nale Ŝało cho ć z par ę tygodni utrzyma ć w niepewno ści... Inaczej 
lepiej od razu zamkn ąć bud ę.  

 
Wokulski śmiał si ę.  
 
- L ękałbym si ę - odparł - gniewu boskiego, gdybym w takim dniu sk rzywdził 
człowieka.  
- W jakim dniu?... - spytał Rzecki, szeroko otwiera j ąc oczy.  
- Mniejsza o to. Dzi ś dopiero widz ę, Ŝe trzeba by ć lito ściwym.  

 
- Byłe ś nim zawsze i a Ŝ zanadto - oburzył si ę pan Ignacy - i przekonasz si ę, Ŝe 
dla ciebie ludzie takimi nie b ędą. - Ju Ŝ s ą - rzekł Wokulski i podał mu r ękę na 
poŜegnanie.  

 
- Ju Ŝ s ą?... - powtórzył pan Ignacy, przedrze  niaj ąc go. - Ju Ŝ s ą!... Nie Ŝycz ę 
ci, aby ś potrzebował kiedy wystawia ć na prób ę ich współczucia...  

 
- Mam je bez prób. Dobranoc.  
- Masz!... masz!... Zobaczymy, jak ono b ędzie wygl ądało w razie potrzeby. 
Dobranoc, dobranoc... - mówił stary subiekt, z hała sem chowaj ąc ksi ęgi. Wokulski 
szedł do swego mieszkania i my ślał:  

 
"Trzeba nareszcie zło Ŝyć wizyt ę Krzeszowskiemu... Pójd ę jutro... W całym 
znaczeniu przyzwoity człowiek... przeprosił pann ę Izabel ę. Jutro podzi ękuj ę mu i 
- niech mnie licho we  mie - je Ŝeli nie spróbuj ę dopomóc. Cho ć z takim 
pró Ŝniakiem i letkiewiczem ci ęŜka sprawa... Ale mniejsza o to, spróbuj ę... On 
przeprosił pann ę Izabel ę, ja wydob ędę go z długów." Uczucia spokoju i 
niezachwianej pewno ści tak w tej chwili górowały nad wszelkimi innymi w  duszy 
Wokulskiego, Ŝe gdy wrócił do domu, zamiast marzy ć (co mu si ę zwykle zdarzało), 
wzi ął si ę do roboty. Wydobył gruby kajet, ju Ŝ w wi ększej cz ęści zapisany, potem 
ksi ąŜkę z polsko-angielskimi ćwiczeniami i zacz ął pisa ć zdania, wymawiaj ąc je 
półgłosem i usiłuj ąc jak najdokładniej na śladowa ć nauczyciela swego, pana 
Wiliama Colinsa.  

 
W kilkuminutowych za ś przerwach my ślał to o jutrzejszej wizycie u barona 
Krzeszowskiego i o sposobie wydobycia go z długów, to o Obermanie, którego 
wybawił z nieszcz ęścia.  

 



"Je Ŝeli błogosławie ństwo ma jak ą warto ść - mówił do siebie - cały kapitał 
błogosławie ństw Obermana, wraz ze składanym procentem, ceduj ę jej..." Potem 
przyszło mu na my śl, Ŝe nie jest to zbyt świetnym prezentem dla panny Izabeli - 
uszcz ęśliwi ć jednego tylko człowieka. Całego świata - nie mo Ŝe; ale warto by z 
okazji bli Ŝszego poznania si ę z pann ą Izabel ą pod  wign ąć bodaj kilka osób.  

 
"Drugim b ędzie Krzeszowski - my ślał - ale ratowa ć takich zuchów - Ŝadna 
zasługa... Aha!..." Uderzył si ę r ęką w czoło i porzuciwszy ćwiczenia angielskie, 
wydobył archiwum swoich korespondencyj prywatnych. Była to safianowa okładka, 
gdzie podług dat umieszczał nadchodz ące listy, których spis znajdował si ę na 
pocz ątku.  
"Aha! - mówił - list mojej magdalenki i jej opiekun ek, stronica sze śćset 
trzy..."  

 
Znalazł stronic ę i z uwag ą przeczytał dwa listy: jeden pisany elegancko, drug i - 
jakby go kre śliła dziecinna r ęka. W pierwszym zawiadomiono go, Ŝe taka to a taka 
Maria, niegdy ś dziewczyna złego prowadzenia, obecnie nauczyła si ę szy ć bielizny, 
krawiectwa i odznacza si ę pobo Ŝności ą, posłusze ństwem, łagodno ści ą i dobrymi 
obyczajami. W drugim li ście sama owa Maria... dzi ękowała mu za dotychczasow ą 
pomoc i prosiła tylko o wyszukanie jakiego zaj ęcia.  
 
"Niech ju Ŝ wielmo Ŝny i dobrotliwy pan - pisała - kiedy z łaski Boga m a takie 
duŜe fundusze, na mnie grzeszn ą ich nie wydaje. Bo ja teraz sama sobie poradz ę, 
bylem miała o co r ęce zaczepi ć, a ludzi, co potrzebuj ą gorzej ni Ŝ ja, 
nieszcz ęśliwa, zha ńbiona, w Warszawie nie brak..." 
Wokulskiemu przykro si ę zrobiło, Ŝe podobna pro śba kilka dni czekała na 
odpowied  . Natychmiast odpisał i zawołał słu Ŝącego.  

 
- List ten - rzekł - ode ślesz rano do magdalenek...  

 
- śrobi si ę - odparł słu Ŝący, usiłuj ąc zapanowa ć nad ziewaniem.  
- Sprowadzisz mi tak Ŝe furmana Wysockiego, tego z Tamki, wiesz?...  
- O jeszcze nie miałbym wiedzie ć. Ale pan słyszał...  
- Tylko Ŝeby mi tu przyszedł z rana...  
- O!... czemu nie. Ale pan słyszał, Ŝe Oberman zgubił wielkie pieni ądze? Był tu 
z wieczora i przysi ęgał, Ŝe zabij ę si ę albo zrobi sobie co złego, je Ŝeli pan nie 
oka Ŝe nad nim lito ści. Ja mówi ę: "Nie b ąd cie głupi, nie Ŝabijajcie si ę, 
poczekajcie... Nasz stary ma mi ętkie szercze..."A on gada: "Ja se te Ŝ tak 
kalkuluj ę, ale zawsze b ędzie heca, bo mi cho ć troch ę str ącą, a tu syn idzie na 
medyka, a tu staro ść chwyta człowieka za poły..."  

 
- Prosz ę ci ę, id   spa ć - przerwał mu Wokulski.  

 
- Pój ść pójd ę - odparł z gniewem słu Ŝący - ale u pana to taka słu Ŝba, Ŝe gorzej 
ni Ŝ w kryminale: nawet szpa ć nie mo Ŝna i ść, kiedy si ę chce...  

 
Zabrał list i wyszedł.  
Na drugi dzie ń około dziewi ątej rano słu Ŝący obudził Wokulskiego, donosz ąc mu, 
Ŝe czeka Wysocki.  
- Niech no wejdzie. Po chwili wszedł furman. Był pr zyzwoicie ubrany, miał 
czerstw ą cer ę i wesołe spojrzenie. Zbli Ŝył si ę do łó Ŝka i ucałował Wokulskiemu 
r ęce.  
- Mój Wysocki, podobno przy twoim mieszkaniu jest w olny pokój?  
- A tak, wielmo Ŝny panie, bo mi stryjek umarł, a jego bestie lokato ry nie 
chciały płaci ć, wi ęcem wygnał. Na wódk ę to łobuz ma, a na komorne go nie sta ć...  
- Ja wynajm ę od ciebie ten pokój - mówił Wokulski - tylko trzeb a go odczy ści ć...  

 
Furman patrzył na Wokulskiego zdziwiony. 
- B ędzie tam mieszka ć młoda szwaczka - mówił dalej Wokulski. - Niech sto łuje si ę 
u was, niech jej twoja Ŝona pierze bielizn ę...Niech zobaczy: czego jej brak? Na 
sprz ęty i na bielizn ę ja dam pieni ędzy... Potem b ędziecie uwa Ŝali, czy nie 
sprowadza kogo do domu...  



- O ni! - zawołał z o Ŝywieniem furman. - Ile razy b ędzie wielmo Ŝnemu panu 
potrzebna, ja j ą sam zawiod ę; ale Ŝeby kto za ś z miasta - to ni!... Z takiego 
interesu wielmo Ŝny pan mógłby si ę tylko nabawi ć nieszcz ęścia...  

 
- Głupi ś, mój Wysocki. Ja jej widywa ć nie potrzebuj ę. Byle była porz ądna w domu, 
schludna, pracowita, to niech sobie chodzi, gdzie c hce. Tylko niech do niej nie 
chodz ą. Wi ęc rozumiesz: trzeba w pokoju od świe Ŝyć ściany, umy ć podłog ę, kupi ć 
sprz ęty tanie, ale nowe i dobre, znasz si ę na tym?...  

 
- I jak jeszcze. Ilem si ę w Ŝyciu mebli nawoził...  
- Dobrze. A twoja Ŝona niech zobaczy, co jej potrzeba z bielizny i odz ienia, i 
da mi zna ć.  
- Rozumiem wszystko, wielmo Ŝny panie - odparł Wysocki, znowu całuj ąc go w r ękę.  
- Ale... A có Ŝ z twoim bratem?...  
- Niezgorzej, wielmo Ŝny panie. Siedzi, dzi ękować Bogu i wielmo Ŝnemu panu, w 
Skierniewicach, ma grunt, naj ął parobka i tera z niego wielki pan. Za par ę lat 
jeszcze ziemi dokupi, bo stołuje si ę u niego jeden dró Ŝnik i stró Ŝ, i dwa 
smarowniki. Nawet mu tera kolej pensji dodała...  
Wokulski po Ŝegnał furmana i zacz ął si ę ubiera ć. "Chciałbym przespa ć ten czas, 
dopóki znowu jej nie zobacz ę" - my ślał Wokulski.  

 
Do sklepu nie chciało mu si ę i ść. Wzi ął jak ąś ksi ąŜkę i czytał, postanawiaj ąc 
sobie mi ędzy pierwsz ą i drug ą wybra ć si ę do barona Krzeszowskiego.  

 
O jedenastej w przedpokoju rozległ si ę dzwonek i trzask otwieranych drzwi. 
Wszedł słu Ŝący.  
- Jaka ś panna czeka...  

 
- Pro ś do sali - rzekł Wokulski.  

 
W sali zaszele ściła kobieca suknia. Wokulski, stan ąwszy na progu, zobaczył swoj ą 
magdalenk ę. Zdumiały go nadzwyczajne zmiany w niej. Dziewczyn a była czarno 
ubrana, miała bladaw ą, ale zdrow ą cer ę i nie śmiałe spojrzenie. Spostrzegłszy 
Wokulskiego, zarumieniła si ę i zacz ęła dr Ŝeć. - Niech pani si ądzie, panno Mario 
- odezwał si ę, wskazuj ąc jej krzesło.  

 
Usiadła na brzegu aksamitnego sprz ętu, jeszcze mocniej zawstydzona. Powieki 
szybko zamykały si ę jej i otwierały; patrzyła w ziemi ę, a na rz ęsach jej 
błysn ęły krople łez. Inaczej wygl ądała przed dwoma miesi ącami.  
- Wi ęc ju Ŝ pani umie krawieczyzn ę, panno Mario?  
- Tak.  
- I gdzie Ŝ pani ma zamiar umie ści ć si ę?  
 
- Mo Ŝe by do jakiego magazynu albo w słu Ŝbę... do Rosji...  
- Dlaczegó Ŝ tam?  
- Tam podobno łatwiej dosta ć robot ę, a tu... któ Ŝ mnie przyjmie? - szepn ęła.  
- A gdyby tu jaki skład brał u pani bielizn ę, czy nie opłaciłoby si ę zosta ć?  
- O tak... Ale tu trzeba mie ć własn ą maszyn ę i mieszkanie; i wszystko... Kto 
tego nie ma, musi i ść w słu Ŝbę.  

 
Nawet głos jej si ę zmienił. Wokulski pilnie przypatrywał si ę jej, nareszcie 
rzekł:  
- Zostanie pani tymczasem w Warszawie. Mieszka ć b ędzie pani na Tamce, przy 
rodzinie furmana Wysockiego. To bardzo dobrzy ludzi e. Pokój b ędzie pani miała 
osobny, stołowa ć si ę b ędzie pani u nich, a maszyna i wszystko, co si ę oka Ŝe 
potrzebnym do szycia bielizny, znajdzie si ę tak Ŝe. Rekomendacje do składu 
bielizny dam pani, a po paru miesi ącach zobaczymy, czy utrzyma si ę pani z tej 
roboty. - Oto adres Wysockich. Prosz ę tam zaraz pój ść, kupi ć z Wysock ą sprz ęty, 
dopilnowa ć, a Ŝeby uporz ądkowali pokój. Maszyn ę przy śl ę pani jutro... A oto 
pieni ądze na zagospodarowanie si ę. Po Ŝyczam je; zwróci mi je pani ratami, jak 
ju Ŝ zacznie i ść robota.  

 



Podał jej kilkadziesi ąt rubli zawini ętych w kartk ę do Wysockiego. A kiedy ona 
wahała si ę, czy ma bra ć, wcisn ął jej zwitek w r ękę i rzekł:  
- Prosz ę, bardzo prosz ę natychmiast i ść do Wysockich. Za par ę dni on przyniesie 
pani list do składu bielizny. W nagłym wypadku pros zę odwoła ć si ę do mnie. 
śegnam pani ą...  
Ukłonił si ę i cofn ął do swego gabinetu. 
Dziewczyna chwil ę jeszcze postała na środku sali; potem otarła łzy i wyszła 
pełna jakiego ś uroczystego zdziwienia.  

 
"Zobaczymy, jak powiedzie si ę jej w nowych warunkach" - rzekł do siebie Wokulski  
i znowu zasiadł do czytania. 
O pierwszej w południe udał si ę Wokulski do barona Krzeszowskiego, po drodze 
wyrzucaj ąc sobie, Ŝe tak pó  no składa wizyt ę swojemu eks-przeciwnikowi.  
"Mniejsza o to - pocieszał si ę. - Nie mogłem go przecie nachodzi ć, kiedy był 
chory. A bilet posłałem."  
Zbli Ŝywszy si ę do domu, w którym lokował si ę baron, Wokulski mimochodem 
zauwaŜył, Ŝe ściany kamienicy maj ą tak niezdrow ą barw ę zielonaw ą, jak 
Maruszewicz Ŝółtaw ą, i Ŝe rolety w mieszkaniu Krzeszowskiego s ą podniesione. 
"Wida ć ju Ŝ zdrów - my ślał. - Nie wypada jednak od razu pyta ć o jego długi. 
Zrobi ę to za drug ą lub trzeci ą wizyt ą; potem spłac ę lichwiarzy i biedny baron 
odetchnie. Nie mog ę by ć oboj ętnym dla człowieka, który przeprosił pann ę 
Izabel ę..."  
Wszedł na pi ętro i zadzwonił. W mieszkaniu słycha ć było kroki, ale nie śpieszono 
si ę z otwieraniem. Zadzwonił drugi raz. Chodzenie, a n awet przesuwanie sprz ętów 
odbywało si ę w dalszym ci ągu za drzwiami, ale znów nie otwierano.  
Zniecierpliwiony, szarpn ął dzwonek tak gwałtownie, Ŝe o mało go nie urwał. 
Wówczas dopiero zbli Ŝył si ę kto ś do drzwi i pocz ął flegmatycznie zdejmowa ć 
ła ńcuszek, kr ęci ć kluczem i odci ągać zasuwk ę, mrucz ąc:  
- Wida ć swój... śyd by tak nie dzwonił...  
Nareszcie otworzyły si ę drzwi i stan ął w progu lokaj Konstanty. Na widok 
Wokulskiego przymru Ŝył oczy i wysun ąwszy doln ą warg ę spytał:  
- A co to?... Wokulski odgadł, Ŝe nie cieszy si ę łaskami wiernego sługi, który 
był przy pojedynku.  
- Pan baron w domu? - spytał.  
- Pan baron le Ŝy chory i nikogo nie przyjmuje, bo teraz jest doktó r. Wokulski 
wydobył swój bilet i dwa ruble.  
- Kiedy Ŝ mniej wi ęcej mo Ŝna odwiedzi ć pana? - Bardzo, bardzo nie zaraz... - 
odparł troch ę łagodniej Konstanty. - Bo pan jest chory z postrza łu i doktorzy 
kazali mu, dzi ś - jutro, jecha ć do ciepłych krajów albo na wie ś.  

 
- Wi ęc przed wyjazdem nie mo Ŝna widzie ć si ę?...  
- O, wcale nie mo Ŝna... - Doktorzy ostro nakazali nie przyjmowa ć nikogo. Pan 
ci ągle w gor ączce...  
Dwa stoliki do kart, z których jeden miał złaman ą nog ę, a drugi g ęsto zapisane 
sukno, tudzie Ŝ kandelabry z niedopałkami świec woskowych kazały pow ątpiewa ć o 
dokładno ści patologicznych okre śle ń Konstantego.  

 
Mimo to Wokulski jeszcze dodał mu rubla i odszedł, bynajmniej niezadowolony z 
przyj ęcia.  
"MoŜe baron - my ślał - po prostu nie chce mojej wizyty? Ha! w takim razie niech 
płaci lichwiarzom i zabezpiecza si ę od nich a Ŝ czterema sposobami zamkni ęć..." 
Wrócił do siebie.  
Baron istotnie miał zamiar wyjecha ć na wie ś i nie był zdrów, ale i nie tak 
chory. Rana w policzku goiła mu si ę bardzo powoli; nie dlatego, a Ŝeby miała by ć 
ci ęŜką, ale Ŝe organizm pacjenta był mocno podszarpany. W chwili  wizyty 
Wokulskiego baron był wprawdzie obwi ązany jak stara kobieta na mrozie, ale nie 
le Ŝał w łó Ŝku, tylko siedział na fotelu i miał przy sobie nie doktora, ale 
hrabiego Lici ńskiego.  
Właśnie narzekał przed hrabi ą na opłakany stan zdrowia.  

 
- Niech diabli wezm ą - mówił - tak podłe Ŝycie! Ojciec zostawił mi wprawdzie pół 
miliona rubli w dziedzictwie, ale zarazem cztery ch oroby, z których ka Ŝda warta 
milion... Co za niewygoda bez binokli!...No i wyobr a  sobie hrabia: pieni ądze 



rozeszły si ę, ale choroby zostały. śe za ś ja sam dorobiłem sobie par ę nowych 
chorób i troch ę długów, wi ęc - sytuacja jasna: bylem si ę szpilk ą zadrasn ął, 
muszę posyła ć po trumn ę i rejenta.  
- Tek! - odezwał si ę hrabia. - Nie s ądzę jednak, a Ŝeby ś pan w podobnej sytuacji 
rujnował si ę na rejentów.  

 
- Wła ściwie to mnie rujnuj ą komornicy...  
Baron, opowiadaj ąc, niecierpliwie chwytał odgłosy dolatuj ące go z przedpokoju, 
ale - nic nie mógł zmiarkowa ć. Dopiero gdy usłyszał zamykanie drzwi, zasuwanie 
zatrzasku i zakładanie ła ńcucha, nagle wrzasn ął:  
- Konstanty...  
Po chwili wszedł słu Ŝący, nie zdradzaj ąc zbytecznego po śpiechu.  

 
- Kto był?... Pewnie Goldcygier... Powiedziałem ci,  a Ŝeby ś z tym łotrem nie 
wdawał si ę w Ŝadne rozprawy, tylko porwał za łeb i zrzucił ze sch odów. Wyobra   
pan sobie - zwrócił si ę do Lici ńskiego - ten podły śyd nachodzi mnie ze 
sfałszowanym wekslem na czterysta rubli i ma bezcze lno ść Ŝądać zapłaty!...  

 
- Trzeba wytoczy ć proces, tek...  
- Ja nie wytocz ę... Nie jestem prokuratorem, który ma obowi ązek ściga ć 
fałszerzy. Zreszt ą nie chc ę dawa ć inicjatywy do gubienia jakiego ś zapewne 
biedaka, który zabija si ę prac ą nad na śladowaniem cudzych podpisów... Czekam 
wi ęc, a Ŝeby Goldcygier wyst ąpił z akcj ą, a dopiero wówczas, nikogo nie 
oskar Ŝaj ąc, przyznam, Ŝe to nie mój podpis.  

 
- A wła śnie, Ŝe to nie był Goldcygier - odezwał si ę Konstanty.  
- Wi ęc kto?... Rz ądca... mo Ŝe krawiec?...  
- Nie... Ten pan... - rzekł słu Ŝący i podał bilet Krzeszowskiemu. - Porz ądny 
człowiek, alem go wygnał, kiedy tak pan baron kazał ...  
- Co?... spytał zdziwiony hrabia, spogl ądaj ąc na bilet. 
- Nie kazałe ś pan przyjmowa ć Wokulskiego?... - Tak - potwierdził baron.  

 
- Licha figura, a przynajmniej... nie do towarzystw a...  
Hrabia Lici ński z pewnym akcentem poprawił si ę na fotelu. 
- Nie spodziewałem si ę usłysze ć takiego zdania o tym panu... od pana... Tek... 
- Nie bierz pan tego, co mówi ę, w jakim ś ha ńbi ącym znaczeniu - po śpieszył 
obja śni ć baron. - Pan Wokulski nie zrobił nic podłego, tylk o... takie małe 
świ ństewko, które mo Ŝe uchodzi ć w handlu, ale nie w towarzystwie...  

 
Hrabia z fotelu, a Konstanty z progu uwa Ŝnie przypatrywali si ę Krzeszowskiemu.  
- Sam hrabia os ąd  - mówił dalej baron. - Klacz moj ą ust ąpiłem pani 
Krzeszowskiej (przed Bogiem i lud  mi prawnie za ślubionej mi mał Ŝonce) za 
osiemset rubli. Pani Krzeszowska na zło ść mnie (nie wiem nawet za co!) 
postanowiła koniecznie j ą sprzeda ć. No i trafił si ę nabywca, pan Wokulski, 
który, korzystaj ąc z afektu kobiety postanowił zarobi ć na klaczy... dwie ście 
rubli!... dał bowiem za ni ą tylko sze śćset...  

 
- Miał prawo, tek - wtr ącił hrabia.  
- Eh! Bo Ŝe... Wiem, Ŝe miał prawo... Ale człowiek, który dla pokazania s i ę 
wyrzuca tysi ące rubli, a gdzie ś w k ącie zarabia na histeryczkach po dwadzie ścia 
pi ęć procent, taki człowiek nie jest smaczny... To nie dŜentelmen... Zbrodni nie 
popełnił, ale... jest tak nierówny w stosunkach, ja k kto ś, kto rozdaj ąc znajomym 
w prezencie dywany i szale, wyci ągałby nieznajomym chustki do nosa. Zaprzeczy 
pan temu...  

 
Hrabia milczał i dopiero po chwili odezwał si ę:  
- Tek!... Czy to jednak pewne?  
- Najpewniejsze. Układy mi ędzy pani ą Krzeszowsk ą i tym panem prowadził mój 
Maruszewicz i wiem to od niego.  
- Tek. W ka Ŝdym razie pan Wokulski jest dobrym kupcem i nasz ą spółk ę 
poprowadzi...  
- Je Ŝeli was nie okpi... Tymczasem Konstanty, wci ąŜ stoj ąc na progu, zacz ął z 
politowaniem kiwa ć głow ą, a Ŝ zniecierpliwiony, odezwał si ę: 



- Eh!... co te Ŝ pan wygaduje... Tfy... zupełnie jak dziecko...  
Hrabia spojrzał na niego ciekawie, a baron wybuchn ął:  
- A ty co, bła  nie, odzywasz si ę, kiedy ci ę nie pytaj ą?...  

 
- Naturalnie, Ŝe si ę odzywam, bo pan i gada, i robi całkiem jak dziecko ... ja 
jestem tylko lokaj, ale przecie wolałbym wierzy ć takiemu, co mi daje dwa ruble 
za wizyt ę, ani Ŝeli takiemu, co ode mnie po trzy ruble po Ŝycza i wcale nie 
śpieszy si ę z oddawaniem. Ot, co jest, dzi ś pan Wokulski dał mi dwa ruble, a pan 
Maruszewicz...  

 
- Won!... - wrzasn ął baron, chwytaj ąc za karafk ę, na widok której  
Konstanty uznał za po Ŝyteczne oddzieli ć si ę od swego pana grubo ści ą drzwi.  

 
- A to łotr fagas!... - dodał baron, widocznie bard zo zirytowany.  
- Pan ma słabo ść do tego Maruszewicza? - spytał hrabia.  

 
- Ale bo to poczciwy chłopak... Z jakich on mnie sy tuacji nie wyprowadzał... ile 
daje mi dowodów nieledwie psiego przywi ązania...  
- Tek!... - mrukn ął zamy ślony hrabia. Posiedział jeszcze kilka minut, nic ni e 
mówiąc, i nareszcie po Ŝegnał barona.  
Id ąc do domu, hrabia Lici ński kilka razy powracał my śl ą do Wokulskiego.  

 
UwaŜał za rzecz naturaln ą, Ŝe kupiec zarabia nawet na wy ścigowym koniu; swoj ą 
drog ą czuł jaki ś niesmak do podobnych operacyj, a ju Ŝ całkiem miał za złe 
Wokulskiemu, Ŝe wdaje si ę z Maruszewiczem, figur ą co najmniej podejrzan ą.  
"Zwyczajnie, zbogacony parweniusz! - mrukn ął hrabia. - Przedwcze śnie 
zachwycali śmy si ę nim, chocia Ŝ... spółk ę moŜe prowadzi ć... Rozumie si ę, przy 
pilnej kontroli z naszej strony." 
W par ę dni, około dziewi ątej rano, Wokulski odebrał dwa listy: jeden od pani  
Meliton, drugi od ksi ąŜęcego adwokata.  
Niecierpliwie otworzył pierwszy, w którym pani Meli ton napisała tylko te słowa:  
"Dzi ś w Łazienkach o zwykłej godzinie." Przeczytał go pa r ę razy, po czym z 
niech ęci ą wzi ął si ę do listu adwokata, który zapraszał go równie Ŝ dzisiaj na 
godzin ę jedenast ą rano na konferencj ę w sprawie kupna domu Ł ęckich. Wokulski 
gł ęboko odetchn ął; miał czas.  
Punkt o jedenastej był w gabinecie mecenasa, gdzie ju Ŝ zastał starego 
Szlangbauma.  
Mimo woli zauwa Ŝył, Ŝe siwy śyd bardzo powa Ŝnie wygl ąda na tle br ązowych 
sprz ętów i obi ć i Ŝe mecenasowi jest bardzo do twarzy w pantoflach z b r ązowego 
safianu.  
- Pan ma szcz ęście, panie Wokulski - odezwał si ę Szlangbaum. - Ledwie panu 
zachciało si ę kupi ć dom, a ju Ŝ domy id ą w gór ę. Ja powiadam, słowo daj ę, Ŝe pan 
w pół roku odzyska swój nakład na t ę kamienic ę i jeszcze co zarobi! A ja przy 
panu...  
- My ślisz pan? - odparł niedbale Wokulski.  
- Ja nie my śl ę - mówił śyd - ja ju Ŝ zarabiam. Wczoraj adwokat pani baronowej 
Krzeszowskiej po Ŝyczył ode mnie dziesi ęć tysi ęcy rubli do Nowego Roku i dał 
osiemset rubli procentu.  

 
- Có Ŝ to, i ona ju Ŝ nie ma pieni ędzy? - spytał Wokulski adwokata.  
- Ma w banku dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli, ale na tym baron poło Ŝył areszt. 
Pi ękną napisali intercyz ę, co?... - za śmiał si ę adwokat. - M ąŜ kładzie areszt na 
Pieni ądzach, b ędących niew ątpliw ą własno ści ą Ŝony, z któr ą toczy proces o 
separacj ę... Ja, co prawda, takich intercyz nie pisywałem, c ha, cha!... - śmiał 
si ę adwokat, ci ągnąc dym z wielkiego bursztyna. - Na có Ŝ baronowa po Ŝycza od 
pana te dziesi ęć tysi ęcy, panie Szlangbaum? - rzekł Wokulski.  

 
- Pan nie wie? - odparł śyd. - Domy id ą w gór ę, i adwokat wytłumaczył pani 
baronowej, Ŝe kamienicy pana Ł ęckiego nie kupi taniej ni Ŝ za siedemdziesi ąt 
tysi ęcy rubli. Ona wolałaby kupi ć j ą za dziesi ęć tysi ęcy, no, ale co zrobi?...  
Mecenas usiadł przed biurkiem i zabrał głos. 



- Zatem, szanowny panie Wokulski, kamienic ę pa ństwa Ł ęckich (lekko schylił 
głow ę) kupuje, w imieniu pa ńskim, nie ja, tylko obecny tu (ukłonił si ę) pan S. 
Szlangbaum.  
- Mog ę kupi ć, czemu nie - szepn ął śyd. - Ale za dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli, 
nie taniej - wtr ącił Wokulski - i przez li-cy-ta-cj ę... - dodał z naciskiem.  
- Czemu nie? To nie moje pieni ądze!.. Chce pan płaci ć, b ędzie pan miał 
konkurentów do licytacji... śebym ja miał tyle tysi ęcy, ile tu, w Warszawie, 
moŜna wynaj ąć do ka Ŝdy interes bardzo porz ądne osoby i katoliki, to ja bym był 
bogatszy od Rotszylda.  
- Wi ęc b ędą porz ądni konkurenci - powtórzył mecenas. - Doskonale. Te raz ja oddam 
panu Szlangbaumowi pieni ądze...  
- To niepotrzebne - wtr ącił śyd.  
- A nast ępnie spiszemy akcik, moc ą którego pan S. Szlangbaum zaci ąga od 
wielmo Ŝnego S. Wokulskiego dług w kwocie dziewi ęćdziesi ęciu tysi ęcy rubli i 
takowy zabezpiecza na nowo nabytej przez siebie kam ienicy. Gdyby za ś pan S. 
Szlangbaum do dnia 1 stycznia 1879 roku powy Ŝszej sumy nie zwrócił...  

 
- I nie wróc ę.  
- W takim razie kupiona przez niego kamienica po ja śnie wielmo Ŝnych Ł ęckich 
przechodzi na własno ść wielmo Ŝnego S. Wokulskiego. - W tej chwili mo Ŝe 
przej ść... Ja nawet do niej nie zajrz ę - odparł śyd, machaj ąc r ęką.  

 
- Wybornie! - zawołał mecenas. - Na jutro b ędziemy mieli akcik, a za tydzie ń... 
dziesi ęć dni, kamienic ę. Bodajby ś pan tylko nie stracił na niej z kilkunastu 
tysi ęcy rubli, szanowny panie Stanisławie.  

 
- Tylko zyskam - odparł Wokulski i po Ŝegnał mecenasa i Szlangbauma.  
- Ale, ale... - pochwycił mecenas, odprowadziwszy W okulskiego do salonu. - Nasi 
hrabiowie tworz ą spółk ę, tylko nieco zmniejszaj ą udziały i Ŝądaj ą bardzo 
szczegółowej kontroli interesu.  
- Maj ą racj ę.  
- Szczególniej ostro Ŝnym okazuje si ę hrabia Lici ński. Nie rozumiem, co si ę z nim 
stało... - Daje pieni ądze, wi ęc jest ostro Ŝny. Dopóki dawał tylko słowo, był 
śmielszy...  

 
- Nie, nie, nie!... - przerwał mu adwokat. - W tym coś jest i ja to wy śledz ę... 
Kto ś nam buty uszył...  

 
- Nie wam, ale mnie - u śmiechn ął si ę Wokulski. - W rezultacie, wszystko mi jedno 
i nawet wcale bym si ę nie gniewał, gdyby panowie ci nie przyst ępowali do 
spółki...  
Jeszcze raz po Ŝegnał adwokata i pobiegł do sklepu. Tam znalazło si ę kilka 
waŜnych interesów, które zatrzymały go nadspodziewanie  długo. Dopiero o wpół do 
drugiej był w Łazienkach. Surowy chłód parku, zamia st uspokoi ć, podniecał go. 
Biegł tak szybko, Ŝe chwilami przychodziło mu na my śl: czy nie zwraca uwagi 
przechodniów? Wtedy zwalniał kroku i czuł, Ŝe niecierpliwo ść piersi mu rozsadza.  

 
"Ju Ŝ ich pewno nie spotkam!" - powtarzał z rozpacz ą.  
TuŜ nad sadzawk ą, na tle zielonych klombów, spostrzegł popielaty pł aszczyk panny 
Izabeli. Stała nad brzegiem w towarzystwie hrabiny i ojca i rzucała pierniki 
łab ędziom, z których jeden nawet wyszedł z wody na swoi ch brzydkich łapach i 
umie ścił si ę u stóp panny Izabeli.  

 
Pierwszy zobaczył go pan Tomasz.  
- Có Ŝ za wypadek! - zawołał do Wokulskiego. - Pan o tej porze w Łazienkach?..  
Wokulski ukłonił si ę paniom, zauwa Ŝywszy z rozkosznym zdziwieniem rumieniec na 
twarzy panny Izabeli.  
- Bywam tu, ile razy przepracuj ę si ę... To jest dosy ć cz ęsto...  
- Szanuj siły, panie Wokulski... - ostrzegł go pan Tomasz, uroczy ście gro Ŝąc 
palcem... - A propos - dodał półgłosem - wyobra   pan sobie, Ŝe za moj ą kamienic ę 
ju Ŝ baronowa Krzeszowska chce da ć siedemdziesi ąt tysi ęcy rubli... Z pewno ści ą 
wezmę sto tysi ęcy, a mo Ŝe i sto dziesi ęć... Błogosławione s ą te licytacje!...  

 



- Tak rzadko widuj ę pana, panie Wokulski - wtr ąciła hrabina - Ŝe musz ę zaraz 
załatwi ć interes... - Do usług pani...  
- Panie! - zawołała, z komiczn ą pokor ą składaj ąc r ęce - prosz ę o sztuk ę perkalu 
dla moich sierot... Widzi pan, jak nauczyłam si ę przymawia ć o jałmu Ŝnę?  
- Pani hrabina raczy przyj ąć dwie sztuki?...  
- Tylko w takim razie, je Ŝeli druga b ędzie sztuk ą grubego płótna...  
- O ciociu, tego ju Ŝ za wiele!... - przerwała jej panna Izabela ze śmiechem. -  

 
JeŜeli pan nie chce straci ć maj ątku - zwróciła si ę do Wokulskiego - niech pan 
st ąd ucieka. Zabieram pana w stron ę Pomara ńczarni, a ci pa ństwo niech tu 
odpoczywaj ą...  
- Belu, nie boisz si ę?... - odezwała si ę ciotka.  
- Chyba ciocia nie w ątpi, Ŝe w towarzystwie pana nie spotka mnie nic złego... 
Wokulskiemu uderzyła krew do głowy; na ustach hrabi ny mign ął niedostrzegalny 
uśmiech. Była to jedna z tych chwil, kiedy natura ham uje swoje wielkie siły i 
zawiesza odwieczne prace, a Ŝeby uwydatni ć szcz ęście istot drobnych i znikomych. 
Wiatr zaledwie dyszał, i tylko po to, a Ŝeby chłodzi ć śpi ące w gniazdach piskl ęta 
i ułatwi ć lot owadom śpiesz ącym na weselne gody. Li ście drzew chwiały si ę tak 
delikatnie, jakby poruszał je nie materialny podmuc h, ale cicho prze ślizguj ące 
si ę promienie światła. Tu i owdzie, w przesi ąkłych wilgoci ą g ęstwinach, mieniły 
si ę barwne krople rosy jak odpryski spadłej z nieba t ęczy.  

 
Zreszt ą wszystko stało na miejscu: sło ńce i drzewa, snopy światła i cienie, 
łab ędzie na stawie, roje komarów nad łab ędziami, nawet połyskuj ąca fala na 
lazurowej wodzie. Wokulskiemu zdawało si ę; Ŝe w tej chwili odjechał z ziemi 
bystry pr ąd czasu zostawiaj ąc tylko par ę białych smug na niebie - i od tej pory 
nie zmieni si ę ju Ŝ nic; wszystko zostanie tak samo na wieki. śe on z pann ą 
Izabel ą b ędzie wiecznie chodził po o świetlonej ł ące, oboje otoczeni zielonymi 
obłokami drzew, spo śród których gdzieniegdzie, jak para czarnych brylan tów, 
błyskaj ą ciekawe oczy ptaka. śe on ju Ŝ zawsze b ędzie pełen niezmiernej ciszy, 
ona zawsze tak rozmarzona i oblana rumie ńcem, Ŝe przed nimi zawsze, jak teraz, 
będą lecie ć całuj ące si ę w powietrzu te oto dwa białe motyle.  
Byli w połowie drogi do Pomara ńczarni, kiedy panna Izabela, wida ć ju Ŝ 
zakłopotana tym spokojem w naturze i mi ędzy nimi, pocz ęła mówi ć:  
-Prawda, jaki ładny dzie ń? W mie ście upał, tu przyjemny chłód. Bardzo lubi ę 
Łazienki o tej godzinie: mało osób, wi ęc ka Ŝdy mo Ŝe znale  ć k ącik wył ącznie dla 
siebie. Pan lubi samotno ść?  
 
- Nawykłem do niej.  
- Pan nie był na Rossim?.. - dodała, rumieni ąc si ę jeszcze mocniej. - Rossiego 
nie widział pan?... - powtórzyła, patrz ąc mu w oczy ze zdziwieniem.  
- Nie byłem, ale... b ędę...  
- My z cioci ą były śmy ju Ŝ na dwu przedstawieniach.  

 
- B ędę na ka Ŝdym...  
- Ach, jak to dobrze! Przekona si ę pan, co to za wielki artysta. Szczególniej 
znakomicie gra Romea, chocia Ŝ... ju Ŝ nie jest pierwszej młodo ści... Ciocia i ja 
znamy go osobi ście jeszcze z Pary Ŝa... Bardzo miły człowiek, ale nade wszystko 
genialny tragik... W jego grze najprawdziwszy reali zm kojarzy si ę z 
najpoetyczniejszym idealizmem...  
- Musi by ć istotnie wielkim - wtr ącił Wokulski - je Ŝeli budzi w pani tyle 
podziwu i sympatii.  
- Ma pan słuszno ść. Wiem, Ŝe w Ŝyciu nie zrobi ę nic nadzwyczajnego, ale umiem 
przynajmniej ocenia ć ludzi niezwykłych... Na ka Ŝdym polu... nawet - na scenie... 
Niech pan sobie jednak wyobrazi, Ŝe Warszawa nie ocenia go jak nale Ŝy?...  
- Czy podobna?... Jest przecie cudzoziemcem...  
- A pan jest zło śliwy - odparła z u śmiechem - ale policz ę to na karb Warszawy, 
nie Rossiego... Doprawdy, wstydz ę si ę za nasze miasto!... Ja gdybym była 
publiczno ści ą (ale publiczno ści ą rodzaju m ęskiego!), zasypałabym go wie ńcami, a 
r ęce spuchłyby mi od oklasków...Tu za ś oklaski s ą do ść sk ąpe, a o wie ńcach nikt 
nie my śli... My istotnie jeste śmy jeszcze barbarzy ńcami...  

 



- Oklaski i wie ńce s ą rzecz ą tak drobn ą, Ŝe... na najbli Ŝszym przedstawieniu 
Rossi mo Ŝe mie ć ich raczej za wiele ani Ŝeli za mało - rzekł Wokulski.  
- Jest pan pewny? - spytała, wymownie patrz ąc mu w oczy.  
- Ale Ŝ... gwarantuj ę, Ŝe tak b ędzie...  
- B ędę bardzo zadowolona, je Ŝeli spełni si ę pa ńskie proroctwo; mo Ŝe ju Ŝ wrócimy 
do tamtych pa ństwa?  
- Ktokolwiek robi pani przyjemno ść, zasługuje na najwy Ŝsze uznanie...  
- Za pozwoleniem!- przerwała mu, śmiej ąc si ę. - W tej chwili powiedział pan 
kompliment samemu sobie...  

 
Zwrócili si ę od Pomara ńczarni z powrotem.  
- Wyobra Ŝam sobie zdumienie Rossiego - mówiła dalej panna Iz abela - je Ŝeli 
spotkaj ą go owacje. On ju Ŝ zw ątpił i - prawie Ŝałuje, Ŝe przyjechał do 
Warszawy... Arty ści, nie wył ączaj ąc najwi ększych, s ą to szczególni ludzie: bez 
sławy i hołdów nie mog ą Ŝyć, jak my bez pokarmu i powietrza. Praca, cho ćby 
najpłodniejsza, ale cicha, albo po świ ęcenie to nie dla nich. Oni koniecznie 
muszą wysuwa ć si ę na pierwszy plan, zwraca ć na siebie spojrzenia wszystkich, 
panować nad sercami tysi ęcy... Sam Rossi mówi, Ŝe wolałby o rok wcze śniej umrze ć 
na scenie wobec pełnego i wzruszonego teatru ani Ŝeli o rok pó  niej w nielicznym 
otoczeniu. Jakie to dziwne!...  

 
- Ma racj ę, je Ŝeli pełny teatr jest dla niego najwy Ŝszym szcz ęściem.  

 
- Pan s ądzi, Ŝe s ą szcz ęścia, które warto opłaci ć krótszym Ŝyciem? - spytała 
panna Izabela.  

 
- I nieszcz ęścia, których warto unikn ąć w ten sposób - odpowiedział Wokulski.  
Panna Izabela zamy śliła si ę i od tej pory szli oboje w milczeniu.  

 
Tymczasem siedz ąc nad sadzawk ą i w dalszym ci ągu karmi ąc łab ędzie, hrabina 
rozmawiała z panem Tomaszem.  
- Nie uwa Ŝasz - mówiła - Ŝe ten Wokulski jest jakby zaj ęty Bel ą?...  
- Nie s ądzę.  
- Nawet bardzo; dzisiejsi kupcy umiej ą robi ć śmiałe projekta.  

 
- Od projektu do wykonania ogromnie daleko - odparł  nieco zirytowany pan Tomasz.  
- Cho ćby jednak Ŝe nawet tak było, nic mnie to nie obchodzi. Nad my ślami pana 
Wokulskiego nie panuj ę, a o Belci ę jestem spokojny.  

 
- Ja, w rezultacie, nic mam nic przeciw temu - doda ła hrabina. - Cokolwiek 
nast ąpi, oczywi ście zgadzam si ę z wol ą bosk ą, je Ŝeli zyskuj ą na tym ubodzy...  

 
Ci ągle zyskuj ą... Moja ochrona b ędzie niedługo pierwsz ą w mie ście, i tylko 
dlatego, Ŝe ten pan ma słabo ść do Belci...  

 
- Daj Ŝe spokój... Wracaj ą!... - przerwał pan Tomasz.  
Istotnie panna Izabela z Wokulskim ukazali si ę na ko ńcu drogi.  
Pan Tomasz przypatrzył im si ę z uwag ą i dopiero teraz spostrzegł, Ŝe dwoje tych 
ludzi harmonizuj ą ze sob ą wzrostem i ruchami. On, o głow ę wy Ŝszy i silnie 
zbudowany, st ąpał jak eks-wojskowy; ona, nieco drobniejsza, lecz kształtniejsza, 
posuwała si ę jakby płyn ąc. Nawet biały cylinder i jasny paltot Wokulskiego 
godził si ę z popielatym płaszczykiem panny Izabeli. "Sk ąd mu ten biały 
cylinder?... " - pomy ślał pan Tomasz z gorycz ą. Potem nasun ęła mu si ę dziwna 
kombinacja: Ŝe Wokulski jest to parweniusz, który za prawo nosze nia białego 
cylindra powinien by mu płaci ć przynajmniej pi ęćdziesi ąt procent od 
wypoŜyczonego kapitału. - A Ŝ sam wzruszył ramionami.  
- Jak tam pi ęknie, ciociu, w tamtych alejach! - zawołała zbli Ŝaj ąc si ę panna 
Izabela. - My z cioci ą nigdy nie bywamy w tamtej stronie. Łazienki tylko wtedy 
są przyjemne, kiedy mo Ŝna chodzi ć po nich szybko i daleko.  
- W takim razie popro ś pana Wokulskiego, a Ŝeby ci cz ęściej towarzyszył - 
odpowiedziała hrabina tonem jakiej ś osobliwej słodyczy.  

 



Wokulski ukłonił si ę, panna Izabela nieznacznie ści ągnęła brwi, a pan Tomasz 
rzekł:  
- Mo Ŝe by śmy wrócili do domu...  

 
- Ja my śl ę - odparła hrabina.  

 
- Pan jeszcze zostaje, panie Wokulski?  
- Tak. Czy mog ę panie odprowadzi ć do powozu?  
- Prosimy. Belu, podaj mi r ękę.  
Hrabina z pann ą Izabel ą poszły naprzód, za nimi pan Tomasz z Wokulskim. Pa n 
Tomasz czuł w sobie tyle goryczy, kwasu i ci ęŜaru na widok białego cylindra, Ŝe 
nie chc ąc by ć niegrzecznym, zmuszał si ę do u śmiechu. A nareszcie, pragn ąc w 
jaki śkolwiek sposób zabawi ć Wokulskiego, znowu zacz ął mówi ć mu o swej kamienicy, 
z której ma nadziej ę otrzyma ć czterdzie ści albo i pi ęćdziesi ąt tysi ęcy czystego 
zysku.  

 
Cyfry te ze swej strony  le podziałały na humor Wokulskiego, który mówił sob ie, 
Ŝe ponad trzydzie ści tysi ęcy rubli ju Ŝ nic nie jest w stanie doło Ŝyć.  
Dopiero gdy podjechał powóz i pan Tomasz, usadowiws zy damy i siebie, zawołał: 
"Ruszaj", w Wokulskim znikło uczucie niesmaku, a oc knął si ę Ŝal po pannie 
Izabeli.  
"Tak krótko!" - szepn ął, patrz ąc z westchnieniem na łazienkowsk ą szos ę, na któr ą 
w tej chwili wjechała zielona beczka stra Ŝy polewaj ąca drog ę. Poszedł jeszcze w 
stron ę Pomara ńczarni, t ą sam ą ście Ŝką co pierwej, upatruj ąc na miałkim piasku 
śladu bucików panny Izabeli. Co ś si ę tu zmieniło. Wiatr d ął silniej, zm ącił wod ę 
w sadzawce, porozganiał motyle i ptaki, a za to nap ędził wi ęcej obłoków, które 
raz po raz przy ćmiewały blask sło ńca. "Jak tu nudno!" - szepn ął i zawrócił do 
szosy.  
Wsiadł do swego powozu i przymkn ąwszy oczy, nasycał si ę jego lekkim kołysaniem. 
Zdawało mu si ę; Ŝe jak ptak siedzi na gał ęzi, któr ą wiatr chwieje w prawo i w 
lewo, do góry i na dół, a potem nagle roze śmiał si ę, przypomniawszy sobie, Ŝe to 
lekkie kołysanie kosztuje go około tysi ąca rubli rocznie.  

 
"Głupiec jestem, głupiec! - powtarzał. - Po co ja s i ę pn ę mi ędzy ludzi, którzy 
albo nie rozumiej ą moich ofiar, albo śmiej ą si ę z niezgrabnych wysiłków. Na co 
mi ten powóz?... Czy nie mógłbym je  dzi ć doro Ŝką albo tym oto trajkocz ącym 
omnibusem z płóciennymi firanami?... " Stan ąwszy przed domem, przypomniał sobie 
obietnic ę dan ą pannie Izabeli co do owacyj dla Rossiego.  
"Naturalnie, Ŝe b ędzie miał owacje, ba! jeszcze jakie... Jutro przeds tawienie...  
Nad wieczorem posłał słu Ŝącego do sklepu po Obermana. Siwy inkasent przybiegł  
natychmiast, z trwog ą pytaj ąc si ę w duszy: czy Wokulski nie rozmy ślił si ę i nie 
kaŜe mu zwróci ć zgubionych pieni ędzy?...  

 
Ale Wokulski przywitał go bardzo łaskawie i nawet z abrał do swego gabinetu, 
gdzie z pół godziny rozmawiali. O czym?...  
Pytanie: o czym Wokulski mógł rozmawia ć z Obermanem, bardzo zaciekawiało lokaja. 
JuŜci, o zgubionych pieni ądzach... Troskliwy sługa przykładał kolejno oko i u cho 
do dziurki od klucza, du Ŝo widział, du Ŝo słyszał, ale nic nie mógł zrozumie ć. 
Widział, Ŝe Wokulski daje Obermanowi cał ą paczk ę pi ęciorublówek i słyszał takie 
oto wyrazy:  
- W Teatrze Wielkim... na balkonie i paradyzie... w o nemu wieniec, bukiet przez 
orkiestr ę... "Co ta besztyja, stary, ju Ŝ zaczyna handlowa ć biletami do teatru 
czy co?...  

 
Usłyszawszy w gabinecie szmer ukłonów słu Ŝący uciekł do przedpokoju, aby tam 
przyłapa ć Obermana. Gdy za ś inkasent wyszedł, odezwał si ę:  

 
- Có Ŝ, sko ńczyło si ę z pieni ądzmi?... Du Ŝom ja tu śliny Ŝepszuł, a Ŝeby stary 
pofolgował panu Obermanowi, i nareszcie wymogłem na  nim, Ŝe mi powiedział:  

 



"Zobaczymy, zrobi si ę, co si ę da!"... No i widz ę, pan Oberman dobił dzi ś 
targu...  

 
CóŜ, stary w dobrym humorze?...  
- Jak zwykle - odparł inkasent.  
- Ale ście si ę nagadali z nim. Musi, Ŝe o czym ś wi ęcej ni Ŝ o pieni ądzach... Mo Ŝe 
i o teatrze, bo stary paszjami lubi teatr...  

 
Ale Oberman spojrzał na niego wilczym okiem i wysze dł milcz ąc. Słu Ŝący w 
pierwszej chwili otworzył usta ze zdumienia, lecz o chłon ąwszy, pogroził za nim 
pi ęści ą.  

 
- Poczekaj!... - mrukn ął - Ŝapłacz ę ja ci... Wielki pan, patrzcie go... Ukradł 
czterysta rubli i ju Ŝ nie chce gada ć z człowiekiem!... 
 
 
ROZDZIAŁ OSIEMNASTY  
ZDUMIENIA, PRZYWIDZENIA I OBSERWACJE STAREGO SUBIEKTA 
 
Dla pana Ignacego Rzeckiego nadeszła znowu epoka ni epokojów i zdumie ń. Ten sam 
Wokulski, który rok temu poleciał do Bułgarii, a pr zed kilkoma tygodniami jak 
magnat bawił si ę w wy ścigi i pojedynki, ten sam Wokulski nabrał dzi ś 
nadzwyczajnego gustu do widowisk teatralnych. I jes zcze Ŝeby cho ć polskich, ale 
- włoskich... On, który nie rozumiał po włosku ani wyrazu! Ju Ŝ blisko tydzie ń 
trwała ta nowa mania, która dziwiła i gorszyła nie samego tylko pana Ignacego. 
Raz na przykład stary Szlangbaum, oczywi ście w jakiej ś wa Ŝnej sprawie, przez pół 
dnia szukał Wokulskiego. Był w sklepie - Wokulski d opiero co wyszedł ze sklepu, 
kazawszy pierwej odnie ść aktorowi Rossiemu du Ŝy wazon z saskiej porcelany. 
Pobiegł do mieszkania - Wokulski dopiero co opu ścił mieszkanie i pojechał do 
Bardeta po kwiaty. Stary śyd, a Ŝeby go dop ędzi ć, krzywi ąc si ę wzi ął doro Ŝkę; ale 
poniewa Ŝ ofiarowywał doro Ŝkarzowi złoty i groszy osiem za kurs, zamiast 
czterdziestu groszy, wi ęc nim dobili targu za złoty i groszy osiem - i doje chali 
do Bardeta, Wokulski ju Ŝ opu ścił zakład ogrodniczy.  

 
- A gdzie on pojechał, nie wie pan? - zapytał Szlan gbaum ogrodniczka, który za 
pomocą krzywego no Ŝa mi ędzy najpi ękniejszymi kwiatami szerzył zniszczenie.  
- Czy ja wiem, podobno do teatru - odparł ogrodnicz ek z tak ą min ą, jakby owym 
krzywym no Ŝem chciał gardło poder Ŝnąć Szlangbaumowi.  
śyd, któremu to wła śnie przyszło na my śl, cofn ął si ę czym pr ędzej z oran Ŝerii i 
jak kamie ń wyrzucony z procy wpadł w doro Ŝkę. Ale wo  nica (porozumiawszy si ę ju Ŝ 
wida ć z krwio Ŝerczymi ogrodnikami) o świadczył, i Ŝ za Ŝadne w świecie skarby nie 
pojedzie dalej, chyba Ŝe kupiec da mu czterdzie ści groszy za kurs i jeszcze 
zwróci dwa grosze urwane przy pierwszym kursie. Szl angbaum poczuł słabo ść około 
serca i w pierwszej chwili chciał albo wysi ąść, albo zawoła ć policji.  

 
Przypomniawszy sobie jednak, jaka teraz w świecie chrze ścija ńskim panuje zło ść i 
niesprawiedliwo ść, i zajadło ść na śydów, zgodził si ę na wszystkie warunki 
bezwstydnego doro Ŝkarza i j ęcz ąc, pojechał do teatru.  
Tu - naprzód nie miał z kim gada ć, potem nie chciano z nim gada ć, a Ŝ nareszcie 
dowiedział si ę, Ŝe pan Wokulski był dopiero co, ale Ŝe w tej chwili pojechał w 
Aleje Ujazdowskie. Słycha ć nawet turkot jego powozu w bramie...  
Szlangbaumowi opadły r ęce. Piechot ą wrócił do sklepu Wokulskiego, przy okazji po 
raz setny z rz ędu wykl ął swego syna za to, Ŝe nazywa si ę Henrykiem, chodzi w 
surducie i jada trefne potrawy, a nareszcie poszedł  Ŝali ć si ę przed panem 
Ignacym.  
- Nu - mówił lamentuj ącym głosem - co ten pan Wokulski wyrabia najlepszeg o!... 
Ja miałem taki interes, Ŝeby on za pi ęć dni mógł od swego kapitału zarobi ć 
trzysta rubli... I ja zarobiłbym ze sto rubli...Ale  on sobie je  dzi teraz po 
mie ście, a ja na same doro Ŝki wydałem dwa złote i groszy dwadzie ścia... Aj! co 
to za rozbójniki te doro Ŝkarze...  

 
Naturalnie, Ŝe pan Ignacy upowa Ŝnił Szlangbauma do zrobienia interesu i nie 
tylko zwrócił mu pieni ądze wydane na doro Ŝki, ale jeszcze na własny koszt kazał 



go odwie  ć na ulic ę Elektoraln ą, co tak rozczuliło starego śyda, Ŝe odchodz ąc 
zdj ął ze swego syna rodzicielskie przekle ństwo i nawet zaprosił go do siebie na 
szabasowy obiad.  

 
"B ąd  jak b ąd  - mówił do siebie Rzecki - głupia historia z tym t eatrem, nade 
wszystko z tym, Ŝe Stach zaniedbuje interesa..." 
Innym razem wpadł do sklepu powszechnie szanowany m ecenas, prawa r ęka ksi ęcia, 
prawny doradca całej arystokracji, zapraszaj ąc Wokulskiego na jak ąś wieczorn ą 
sesj ę. Pan Ignacy nie wiedział, gdzie posadzi ć znakomit ą osob ę i jak cieszy ć si ę 
z honoru wyrz ądzonego przez mecenasa jego Stachowi. Tymczasem Sta ch nie tylko 
nie wzruszył si ę dostojnymi zaprosinami na wieczór, ale wprost odmó wił, co nawet 
troch ę dotkn ęło mecenasa, który zaraz wyszedł i po Ŝegnał ich oboj ętnie.  
- Dlaczego Ŝeś nie przyj ął zaprosin?... - zapytał zrozpaczony pan Ignacy.  

 
- Bo musz ę by ć dzisiaj w teatrze - odpowiedział Wokulski. Prawdzi wa wszelako 
zgroza opanowała Rzeckiego, gdy w tym samym dniu in kasent Oberman przyszedł do 
niego przed siódm ą wieczorem, prosz ąc o zrobienie dziennego obrachunku . 
- Po ósmej... po ósmej... - odpowiedział mu pan Ign acy. - Teraz nie ma czasu.  
- A po ósmej ja nie b ędę miał czasu - odparł Oberman.  
- Jak to?... co to?... 
- A tak, Ŝe o wpół do ósmej musz ę by ć z naszym panem w teatrze... - mrukn ął 
Oberman, nieznacznie wzruszaj ąc ramionami.  
W tej samej chwili przyszedł po Ŝegnać go u śmiechni ęty pan Zi ęba.  

 
- Pan ju Ŝ wychodzi, panie Zi ęba, ze sklepu?... O trzy kwadranse na siódm ą?... - 
spytał zdumiony pan Ignacy, szeroko otwieraj ąc oczy.  
- Id ę z wie ńcami dla Rossiego - szepn ął grzeczny pan Zi ęba z jeszcze milszym 
uśmiechem. Rzecki schwycił si ę obu r ękoma za głow ę.  

 
- Powariowali z tym teatrem! - zawołał. - Mo Ŝe jeszcze i mnie tam wyci ągną?... 
No, ale to ze mn ą sprawa!...  
Czuj ąc, Ŝe lada dzie ń i jego zechce namawia ć Wokulski, uło Ŝył sobie pan Ignacy 
mowę, w której nie tylko miał o świadczy ć, Ŝe nie pójdzie na Włochów, ale jeszcze 
miał zreflektowa ć Stacha mniej wi ęcej tymi słowy:  
- Daj spokój... co ci po tych głupstwach!... - i ta k dalej.  
Tymczasem Wokulski, zamiast namawia ć go, przyszedł raz około szóstej do sklepu, 
a zastawszy Rzeckiego nad rachunkami - rzekł:  
- Mój drogi, dzi ś Rossi gra Makbeta, si ąd  z łaski swej w pierwszym rz ędzie 
krzeseł (masz tu bilet) i po trzecim akcie podaj mu  to album... 
I bez Ŝadnych ceremonii, a nawet bez dalszych wyja śnie ń dor ęczył panu Ignacemu 
album z widokami Warszawy i warszawianek, co razem mogło kosztowa ć z 
pi ęćdziesi ąt rubli!...  
Pan Ignacy uczuł si ę gł ęboko obra Ŝony. Wstał ze swego fotela, zmarszczył brwi i 
ju Ŝ otworzył usta, a Ŝeby wybuchn ąć, kiedy Wokulski opu ścił nagle sklep, nawet 
nie patrz ąc na niego. No i naturalnie pan Ignacy musiał pój ść do teatru, a Ŝeby 
nie zrobi ć przykro ści Stachowi.  

 
W teatrze trafił si ę panu Ignacemu cały szereg niespodzianek. Przede ws zystkim 
wszedł on na schody prowadz ące na galeri ę, gdzie bywał zwykle za swoich dawnych, 
dobrych czasów. Dopiero wo  ny przypomniał mu, Ŝe ma bilet do pierwszego rz ędu 
krzeseł, obrzucaj ąc go przy tym spojrzeniami, które mówiły, Ŝe ciemnozielony 
surdut pana Rzeckiego, album pod pach ą, a nawet fizjognomia a la Napoleon III 
wydaj ą si ę ni Ŝszym organom władzy teatralnej mocno podejrzanymi. Zawstydzony, 
zeszedł pan Ignacy na dół do frontowego przysionka,  ściskaj ąc pod pach ą album i 
kłaniaj ąc si ę wszystkim damom, około których miał zaszczyt przec hodzi ć. Ta 
uprzejmo ść, do której nie nawykli warszawiacy, ju Ŝ w przysionku zrobiła 
wra Ŝenie. Zacz ęto pyta ć si ę: kto to jest? a chocia Ŝ nie poznano osoby, w lot 
jednak Ŝe spostrze Ŝono Ŝe, cylinder pana Ignacego pochodzi sprzed lat dzies i ęciu, 
krawat sprzed pi ęciu, a ciemnozielony surdut i obcisłe spodnie w kra tki si ęgaj ą 
nierównie dawniejszej epoki. Powszechnie brano go z a cudzoziemca; lecz gdy 
spytał kogo ś ze słu Ŝby: któr ędy i ść do krzeseł? - wybuchn ął śmiech.  

 



- Pewnie jaki ś szlachcic z Wołynia - mówili eleganci. - Ale co on  ma pod 
pach ą?...  

 
- Mo Ŝe bigos albo pneumatyczn ą poduszk ę...  
Osmagany szyderstwem, oblany zimnym potem, dostał s i ę nareszcie pan Ignacy do 
upragnionych krzeseł. Było ledwie po siódmej i widz owie dopiero zacz ęli si ę 
gromadzi ć; ten i ów wchodził do krzeseł w kapeluszu na głowi e, lo Ŝe były puste i 
tylko na galeriach czerniała masa ludu, a na parady zie ju Ŝ wymyślano i wołano 
policji.  
"O ile si ę zdaje, zebranie b ędzie bardzo o Ŝywione" - mrukn ął z bladym u śmiechem 
nieszcz ęśliwy pan Ignacy, sadowi ąc si ę w pierwszym rz ędzie. Z pocz ątku patrzył 
tylko na praw ą dziurk ę w kurtynie, ślubuj ąc, Ŝe nie oderwie od niej oczu. W par ę 
minut jednak Ŝe ochłon ął ze wzruszenia, a nawet nabrał takiego animuszu, Ŝe 
pocz ął ogl ądać si ę. Sala wydała mu si ę jaka ś niewielka i brudna i dopiero gdy 
zastanawiał si ę nad przyczynami tych zmian, przypomniał sobie, Ŝe ostatni raz 
był w teatrze na wyst ępie Dobrskiego w Halce, mniej wi ęcej przed szesnastoma 
laty.  
Tymczasem sala napełniała si ę, a widok pi ęknych kobiet, zasiadaj ących w lo Ŝach, 
do reszty orze  wił pana Ignacego. Stary subiekt wydobył nawet mał ą lornetk ę i 
zacz ął przypatrywa ć si ę fizjognomiom; przy tej za ś okazji zrobił smutne 
odkrycie, Ŝe i jemu przypatruj ą si ę z amfiteatru, z dalszych rz ędów krzeseł, bal 
nawet z ló Ŝ... Gdy za ś przeniósł swoje zdolno ści psychiczne od oka do ucha, 
pochwycił wyrazy lataj ące jak osy:  

 
- Có Ŝ to za oryginał?...  
- Kto ś z prowincji.  

 
- Ale sk ąd on wyrwał taki surdut?...  
- Uwa Ŝasz pan jego breloki przy dewizce? Skandal!...  
- Albo kto si ę tak dzi ś czesze?...  

 
Niewiele brakowało, a Ŝeby pan Ignacy upu ścił swoje album i cylinder i uciekł z 
goł ą głow ą z teatru. Na szcz ęście, w ósmym rz ędzie krzeseł zobaczył znajomego 
fabrykanta pierników, który w odpowiedzi na ukłon R zeckiego opu ścił swoje 
miejsce i zbli Ŝył si ę do pierwszego rz ędu.  

 
- Na miło ść bosk ą, panie Pifke - szepn ął zalany potem - usi ąd  pan na moim 
miejscu i oddaj mi swoje . 
- Z najwi ększ ą ch ęci ą - odparł gło śno rumiany fabrykant. - Có Ŝ,  le tu panu?... 
Pyszne miejsce!...  

 
- Doskonałe. Ale ja wol ę dalej... Gor ąco mi...  
- Tam tak samo, ale mog ę usi ąść. A co to masz pan za paczk ę?...  

 
Teraz dopiero Rzecki przypomniał sobie obowi ązek.  
- Uwa Ŝa pan, drogi panie Pifke, jaki ś wielbiciel tego... tego Rossiego...  

 
- Ba, któ Ŝ by Rossiego nie uwielbiał! - odpowiedział Pifke. -  Mam libretto do 
Makbeta, mo Ŝe panu da ć?...  
- Owszem. Ale... ten wielbiciel, uwa Ŝa pan, kupił u nas kosztowne album i 
prosił, a Ŝeby po trzecim akcie wr ęczy ć je Rossiemu...  
- Zrobi ę to z przyjemno ści ą! - zawołał otyły Pifke, pchaj ąc si ę na miejsce 
Rzeckiego.  

 
Pan Ignacy miał jeszcze kilka bardzo przykrych chwi l. Musiał wydoby ć si ę z 
pierwszego rz ędu krzeseł, gdzie zebrani eleganci spogl ądali na jego surdut i na 
jego krawat, i na jego aksamitn ą kamizelk ę z ironicznymi u śmiechami. Potem 
musiał wej ść do ósmego rz ędu krzeseł, gdzie wprawdzie bez ironii patrzono na 
jego garnitur, ale gdzie musiał potr ącać o kolana siedz ących dam...  
- Stokrotnie przepraszam - mówił zawstydzony. - Ale  tak ciasno...  
- Potrzebujesz pan nie mówi ć brzydkie słowo - odpowiedziała mu jedna z dam, w 
której nieco podmalowanych oczach pan Ignacy nie do jrzał jednak gniewu za swój 



post ępek. Był przecie Ŝ tak za Ŝenowany, Ŝe ch ętnie poszedłby do spowiedzi, byle 
oczy ści ć si ę z plamy owych potr ąceń. Nareszcie znalazł krzesło i odetchn ął. Tu 
przynajmniej nie zwracano na niego uwagi, cz ęści ą z powodu skromnego miejsca, 
jakie zajmował, cz ęści ą, Ŝe teatr był przepełniony i ju Ŝ zacz ęło si ę widowisko. 
Gra artystów z pocz ątku nie obchodziła go, ogl ądał si ę wi ęc po sali i przede 
wszystkim spostrzegł Wokulskiego. Siedział on w czw artym rz ędzie i wpatrywał si ę 
bynajmniej nie w Rossiego, ale w lo Ŝę, któr ą zajmowała panna Izabela z panem 
Tomaszem i hrabin ą. Rzecki par ę razy w Ŝyciu widział ludzi zamagnetyzowanych i 
zdawało mu si ę, Ŝe Wokulski ma taki wyraz fizjognomii, jak gdyby był  
zamagnetyzowany przez ow ą lo Ŝę. Siedział bez ruchu, jak człowiek śpi ący z 
szeroko otwartymi oczyma.  

 
Kto by jednak Ŝe tak oczarował Wokulskiego? Pan Ignacy nie mógł si ę domy śli ć. 
ZauwaŜył przecie inn ą rzecz: ile razy nie było Rossiego na scenie, panna  Izabela 
oboj ętnie ogl ądała si ę po sali albo rozmawiała z ciotk ą. Lecz gdy wyszedł 
Makbet-Rossi, przysłaniała twarz do połowy wachlarz em i cudownymi, rozmarzonymi 
oczyma zdawała si ę po Ŝera ć aktora. Czasami wachlarz z białych piór opadał jej  na 
kolana, a wtedy Rzecki na twarzy panny Izabeli spos trzegał ten sam wyraz 
zamagnetyzowania, który go tak zdziwił w fizjognomi i Wokulskiego. Spostrzegł 
jeszcze inne rzeczy. Kiedy pi ękne oblicze panny Izabeli wyra Ŝało najwy Ŝszy 
zachwyt, wtedy Wokulski pocierał sobie r ęką wierzch głowy. A wówczas, jakby na 
komendę, z galerii i z paradyzu odzywały si ę gwałtowne oklaski i wrzaskliwe 
okrzyki: "Brawo, brawo Rossi!..." Zdawało si ę nawet panu Ignacemu, Ŝe gdzie ś w 
tym chórze odró Ŝnia zm ęczony głos inkasenta Obermana, który pierwszy zaczy nał 
wrzeszcze ć, a ostatni milkn ąć.  

 
"Do diabła! - pomy ślał - czy Ŝby Wokulski dyrygował klakierami?"  

 
Ale wnet odp ędził to nieusprawiedliwione podejrzenie. Rossi bowi em grał 
znakomicie i klaska ĺi mu wszyscy z równym zapałem. Najmocniej jednak pa n Pifke, 
jowialny fabrykant pierników, który stosownie do um owy po trzecim akcie z 
wielkim hałasem podał Rossiemu album. Wielki aktor nie kiwn ął nawet głow ą 
Pifkemu; natomiast zło Ŝył gł ęboki ukłon w kierunku lo Ŝy, gdzie siedziała panna 
Izabela, a mo Ŝe - tylko w tym kierunku.  
"Przywidzenia!... przywidzenia!... - my ślał pan Ignacy, opuszczaj ąc teatr po 
ostatnim akcie. - Stach przecie nie byłby a Ŝ tak głupi..."  
W rezultacie jednak pan Ignacy nie był niezadowolon y z pobytu w teatrze. Gra 
Rossiego podobała mu si ę; niektóre sceny, jak morderstwo króla Dunkana albo  
ukazanie si ę ducha Banka, zrobiły na nim pot ęŜne wra Ŝenie, a ju Ŝ całkiem był 
oczarowany zobaczywszy, jak Makbet bije si ę na rapiery.  
Tote Ŝ wychodz ąc z teatru nie miał pretensji do Wokulskiego; owsze m, zacz ął nawet 
podejrzewa ć, Ŝe kochany Stach tylko dla zrobienia mu przyjemno ści wymy ślił 
komedi ę z wr ęczeniem podarunku Rossiemu.  

 
"On wie, poczciwy Stach - my ślał - Ŝe tylko przynaglony mogłem pój ść na włoskich 
aktorów... No i dobrze si ę stało. Pysznie gra ten facet i musz ę zobaczy ć go 
drugi raz... Zreszt ą - dodał po chwili - kto ma tyle pieni ędzy co Stach, mo Ŝe 
robi ć prezenta aktorom. Ja wprawdzie wolałbym jak ą ładnie zbudowan ą aktork ę, 
ale... Ja jestem człowiek innej epoki, nawet nazywa j ą mnie bonapartyst ą i 
romantykiem..."  
Myślał tak i mruczał po cichu, gdy Ŝ nurtowała go inna my śl, któr ą chciał w sobie 
zagłuszy ć: "Dlaczego Stach tak dziwnie przypatrywał si ę lo Ŝy, w której siedziała 
hrabina, pan Ł ęcki i panna Ł ęcka?... Czyli Ŝby?... Eh! có Ŝ znowu...Wokulski ma 
przecie Ŝ zbyt wiele rozumu, a Ŝeby mógł przypuszcza ć, Ŝe co ś z tego by ć moŜe... 
KaŜde dziecko poj ęłoby od razu, Ŝe ta panna, w ogóle zimna jak lód, dzi ś szaleje 
za Rossim... Jak ona na niego patrzyła, jak si ę nawet czasami zapominała i 
jeszcze gdzie, w teatrze, wobec tysi ąca osób!... Nie, to głupstwo. Słusznie 
nazywaj ą mnie romantykiem..."  
I znowu usiłował my śle ć o czym innym. Poszedł nawet (mimo pó  nej nocy) do 
restauracji, gdzie grała muzyka zło Ŝona ze skrzypców, fortepianu i arfy. Zjadł 
piecze ń z kartoflami i z kapust ą, wypił kufel piwa, potem drugi kufel, potem 
trzeci i czwarty... nawet siódmy... Zrobiło mu si ę tak jako ś ra  nie, Ŝe cisn ął 
arfiarce na talerz dwie czterdziestówki i zacz ął śpiewa ć pod nosem. A potem 



przyszło mu do głowy, Ŝe - koniecznie, ale to koniecznie powinien zaprezen towa ć 
si ę czterem Niemcom, którzy przy bocznym stoliku jedz ą pekeflejsz z grochem. 
"Dlaczego ja miałbym si ę im prezentowa ć?... Niech oni mnie si ę zaprezentuj ą" - 
myślał pan Ignacy.  

 
I w tej chwili opanowała go idea, Ŝe tamci czterej panowie powinni mu si ę 
zaprezentowa ć, jako starszemu wiekiem tudzie Ŝ byłemu oficerowi w ęgierskiej 
piechoty, która przecie Ŝ porz ądnie biła Niemców. Zawołał nawet usługuj ącą 
dziewczyn ę w celu wysłania jej do owych czterech panów jedz ących pekeflejsz, gdy 
wtem muzyka zło Ŝona ze skrzypców, arfy i fortepianu zagrała... Mars yliank ę. Pan 
Ignacy przypomniał sobie W ęgry, piechot ę, Augusta Katza i czuj ąc, Ŝe mu łzy 
nabiegaj ą do oczu, Ŝe si ę lada chwil ę rozpłacze, porwał ze stołu swój cylinder 
sprzed wojny francusko-pruskiej i rzuciwszy na stół  rubla, wybiegł z 
restauracji.  
Dopiero gdy na ulicy owion ęło go świe Ŝe powietrze, oparł si ę o słup latarni 
gazowej i spytał:  

 
- Do diabła, czy Ŝbym si ę upił?... Ba! siedm kufli...  
Wrócił do domu, staraj ąc si ę i ść jak najpro ściej, i teraz dopiero przekonał si ę, 
Ŝe warszawskie chodniki s ą nadzwyczaj nierówne: co kilkana ście kroków bowiem 
musiał zbacza ć albo w stron ę rynsztoka, albo w stron ę kamienic. Potem (dla 
przekonania samego siebie, Ŝe jego umysłowe zdolno ści znajduj ą si ę w kwitn ącym 
stanie) zacz ął rachowa ć gwiazdy na niebie.  
- Raz... dwa... trzy... siedm... siedm... Co to jes t siedm?... Ach, siedem kufli 
piwa... Czy Ŝbym naprawd ę?... Po co ten Stach wysłał mnie do teatru!...  
Do domu trafił od razu i od razu znalazł dzwonek. Z adzwoniwszy jednak a Ŝ siedm 
razy na stró Ŝa, uczuł potrzeb ę oparcia si ę o k ąt, zawarty mi ędzy bram ą i ścian ą, 
i usiłował zliczy ć, nie z potrzeby, ale ot, tak sobie: ile te Ŝ upłynie minut, 
zanim mu stró Ŝ otworzy? W tym celu wydobył zegarek z sekundnikiem  i przekonał 
si ę, Ŝe - ju Ŝ jest wpół do drugiej.  
- Podły stró Ŝ! - mrukn ął. - Ja musz ę wsta ć o szóstej, a on do wpół do drugiej 
trzyma mnie na ulicy...  
Szcz ęściem, stró Ŝ natychmiast otworzył furtk ę, przez któr ą pan Ignacy krokiem 
zupełnie pewnym, a nawet wi ęcej ni Ŝ pewnym, bardzo pewnym, przeszedł cał ą sie ń 
czuj ąc, Ŝe jego cylinder siedzi mu troch ę na bakier, ale tylko troszeczk ę. 
Nast ępnie bez Ŝadnej trudno ści znalazłszy drzwi swego mieszkania usiłował po 
kilka razy na pró Ŝno wprowadzi ć klucz do zamku. Czuł dziurk ę pod palcem, ściskał 
w r ęce klucz tak mocno jak nigdy i mimo to nie mógł tra fi ć.  
- Czyli Ŝbym naprawd ę?...  
W tej wła śnie chwili otworzyły si ę drzwi, a współcze śnie jego jednooki pudel Ir, 
nie podnosz ąc si ę z po ścieli, par ę razy szczekn ął:  

 
- Tak... tak!...  
- Milcz, ty podła świnio!... - mrukn ął pan Ignacy i nie zapalaj ąc lampy, 
rozebrał si ę i poło Ŝył do łó Ŝka.  
Sny miał okropne.  niło mu si ę czy tylko przywidywało, Ŝe ci ągle jest w teatrze 
i Ŝe widzi Wokulskiego z szeroko otwartymi oczyma, zap atrzonego w jedn ą lo Ŝę. W 
lo Ŝy tej siedziała hrabina, pan Ł ęcki i panna Izabela. Rzeckiemu zdawało si ę, Ŝe 
Wokulski patrzy tak na pann ę Izabel ę.  
- Niepodobna! - mrukn ął. - Stach nie jest a Ŝ tak głupi...  
Tymczasem (wszystko w marzeniu) panna Izabela podni osła si ę z fotelu i wyszła z 
ło Ŝy, a Wokulski za ni ą, wci ąŜ patrz ąc jak człowiek zamagnetyzowany. Panna 
Izabela opu ściła teatr, przeszła plac Teatralny i lekkim krokie m wbiegła na 
ratuszow ą wie Ŝę, a Wokulski za ni ą, wci ąŜ patrz ąc jak człowiek zamagnetyzowany. 
A potem z ganku ratuszowej wie Ŝy panna Izabela, uniósłszy si ę jak ptak, 
przepłyn ęła na gmach teatralny, a Wokulski, chc ąc lecie ć za ni ą, run ął z 
wysoko ści dziesi ęciu pi ętr na ziemi ę.  

 
- Jezus Maria!... - j ęknął Rzecki, zrywaj ąc si ę z łó Ŝka.  
- Tak!... tak!... - odszczekn ął mu Ir przez sen.  
- No, ju Ŝ widz ę, Ŝe jestem zupełnie pijany - mrukn ął pan Ignacy kład ąc si ę znowu 
i niecierpliwie naci ągaj ąc kołdr ę, pod któr ą dr Ŝał. 



Kilka minut le Ŝał z otwartymi oczami i znowu przywidziało mu si ę, Ŝe jest w 
teatrze, akurat po zako ńczeniu trzeciego aktu, w chwili kiedy fabrykant Pif ke 
miał poda ć Rossiemu album Warszawy i jej pi ękno ści. Pan Ignacy wyt ęŜa wzrok 
(Pifke bowiem jego zast ępuje), wyt ęŜa wzrok i z najwy Ŝszym przera Ŝeniem widzi, 
Ŝe niecny Pifke zamiast kosztownego albumu podaje Wł ochowi jak ąś paczk ę owini ęt ą 
w papier i niedbale zawi ązan ą szpagatem.  

 
I jeszcze gorsze rzeczy widzi pan Ignacy. Włoch bow iem u śmiecha si ę ironicznie, 
odwi ązuje szpagat, odwija papier i wobec panny Izabeli, Wokulskiego, hrabiny i 
tysi ąca innych widzów ukazuje... Ŝółte nankinowe spodnie z fartuszkiem na 
przodzie i ze strzemi ączkami u dołu. Wła śnie te same, których pan Ignacy u Ŝywał 
w epoce sławnej kampanii sewastopolskiej...  

 
Na domiar okropno ści n ędzny Pifke wrzeszczy: "Oto jest dar panów: Stanisła wa 
Wokulskiego, kupca, i Ignacego Rzeckiego, jego dysp onenta!" Cały teatr wybucha 
śmiechem; wszystkie oczy i wszystkie wskazuj ące palce skierowuj ą si ę na ósmy 
rz ąd krzeseł i wła śnie na to krzesło, gdzie siedzi pan Ignacy. Nieszcz ęśliwy 
chce zaprotestowa ć, lecz czuje, Ŝe głos zastyga mu w gardle, a na domiar niedoli 
on sam - zapada si ę gdzie ś. Zapada si ę w niezmierny, niezgł ębiony ocean nico ści, 
w którym b ędzie spoczywał na wieki wieczne, nie obja śniwszy widzów teatralnych, 
Ŝe nankinowe spodnie z fartuszkiem i strzemi ączkami wykradziono mu podst ępem ze 
zbioru jego osobistych pami ątek.  
Po nocy fatalnie sp ędzonej Rzecki obudził si ę dopiero o trzy kwadranse na 
siódm ą. Własnym oczom nie chciał wierzy ć, patrz ąc na zegarek, ale w ko ńcu 
uwierzył. Uwierzył nawet w to, Ŝe wczoraj był nieco podchmielony; o czym zreszt ą 
wymownie świadczył lekki ból głowy i ogólna oci ęŜało ść członków.  

 
Wszystkie te jednak chorobliwe objawy mniej trwo Ŝyły pana Ignacego ani Ŝeli jeden 
straszny symptom, oto: nie chciało mu si ę i ść do sklepu!...Co gorsze: nie tylko 
czuł lenistwo, ale nawet zupełny brak ambicji; zami ast bowiem wstydzi ć si ę swego 
upadku i walczy ć z pró Ŝniaczymi instynktami, on, Rzecki, wynajdywał sobie powody 
do jak najdłu Ŝszego zatrzymania si ę w pokoju.  
To zdawało mu si ę, Ŝe Ir jest chory, to, Ŝe rdzewieje nigdy nieu Ŝywana 
dubeltówka, to znowu, Ŝe jest jaki ś bł ąd w zielonej firance, która zasłaniała 
okno, a nareszcie, Ŝe herbata jest za gor ąca i trzeba j ą pi ć wolniej ni Ŝ zwykle. 
W rezultacie pan Ignacy spó  nił si ę o czterdzie ści minut do sklepu i ze 
spuszczon ą głow ą przekradł si ę do kantorka. Zdawało mu si ę, Ŝe ka Ŝdy z "panów" 
(a jak na zło ść wszyscy przyszli dzi ś na czas!), Ŝe ka Ŝdy z najwy Ŝsz ą wzgard ą 
patrzy na jego podsiniałe oczy, ziemist ą cer ę i lekko dr Ŝące r ęce. "Gotowi 
jeszcze my śle ć, Ŝe oddawałem si ę rozpu ście!" - westchn ął nieszcz ęsny pan Ignacy. 
Potem wydobył ksi ęgi, umaczał pióro i niby to zacz ął rachowa ć. Był przekonany, 
Ŝe cuchnie piwem jak stara beczka, któr ą ju Ŝ wyrzucono z piwnicy, i zupełnie 
serio pocz ął rozwa Ŝać: czy nie nale Ŝało poda ć si ę do dymisji po spełnieniu 
całego szeregu tak haniebnych wyst ępków? "Spiłem si ę... pó  no wróciłem do 
domu... pó  no wstałem... o czterdzie ści minut spó  niłem si ę do sklepu..."  

 
W tej chwili zbli Ŝył si ę do niego Klejn z jakim ś listem.  

 
- Było na kopercie napisane: "bardzo pilno", wi ęc otworzyłem - rzekł mizerny 
subiekt, podaj ąc papier Rzeckiemu.  
Pan Ignacy otworzył i czytał:  
"Człowieku głupi czy nikczemny! Pomimo tylu Ŝyczliwych ostrze Ŝeń kupujesz jednak 
dom, który stanie si ę grobem twego w tak nieuczciwy sposób zdobytego maj ątku..." 
Pan Ignacy rzucił okiem na wiersz ostatni, ale nie znalazł podpisu: list był 
anonimowy. Spojrzał na kopert ę - miała adres Wokulskiego. Czytał dalej:  
"Jaki zły los postawił ci ę na drodze pewnej szlachetnej damy, której o mało n ie 
zabiłe ś męŜa, a dzi ś chcesz jej wydrze ć dom, gdzie zmarła jej ukochana córka?... 
I po co to robisz?... Dlaczego płacisz, je Ŝeli prawda, a Ŝ dziewi ęćdziesi ąt 
tysi ęcy rubli za kamienic ę niewart ą siedmdziesi ęciu tysi ęcy?... S ą to sekreta 
twojej czarnej duszy, które kiedy ś sprawiedliwo ść boska odkryje, a zacni ludzie 
ukarz ą pogard ą. Zastanów si ę wi ęc, póki czas. Nie gub swej duszy i maj ątku i nie 
zatruwaj spokoju zacnej damie, która w nieutulonym Ŝalu po stracie córki t ę 
jedn ą ma dzi ś pociech ę, Ŝe moŜe przesiadywa ć w pokoju, gdzie nieszcz ęśliwe 



dzieci ę oddało Bogu ducha. Upami ętaj si ę, zaklinam ci ę - Ŝyczliwa..."  

 
Skończywszy czytanie, pan Ignacy potrz ąsnął głow ą.  
- Nic nie rozumiem - rzekł. - Chocia Ŝ bardzo w ątpi ę o Ŝyczliwo ści tej damy.  
Klejn l ękliwie obejrzał si ę dokoła sklepu, a widz ąc, Ŝe ich nikt nie śledzi, 
zacz ął szepta ć:  

 
- Bo to, uwa Ŝa pan, nasz stary podobno kupuje dom Ł ęckiego, który wła śnie jutro 
maj ą wierzyciele sprzeda ć przez licytacj ę...  

 
- Stach... to jest... pan Wokulski kupuje dom?  
- Tak, tak... - potakiwał Klejn głow ą. - Ale kupuje nie na własne imi ę, tylko za 
pośrednictwem starego Szlangbauma... Tak przynajmniej mówią w domu, bo i ja tam 
mieszkam.  

 
- Za dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli?...  
- Wła śnie. A Ŝe baronowa Krzeszowska chciałaby kupi ć t ę kamienic ę za 
siedemdziesi ąt tysi ęcy rubli, wi ęc anonim zapewne pochodzi od niej. Nawet 
zało Ŝyłbym si ę, Ŝe od niej, bo to piekielna baba...  
Gość, przybyły do sklepu z zamiarem kupienia parasola, oderwał Klejna od 
Rzeckiego. Panu Ignacemu zacz ęły kr ąŜyć po głowie bardzo szczególne my śli.  

 
"Je Ŝeli ja - mówił do siebie - przez zmarnowanie jedneg o wieczora narobiłem tyle 
zamętu w sklepie, to niby - jakiego zam ętu w interesach narobi Stach, który 
marnuje dzi ś dnie i tygodnie na teatry włoskie, i zreszt ą - nawet nie wiem na 
co?..."  
W tej chwili jednak przypomniał sobie, Ŝe w sklepie z jego winy zam ęt jest 
niewielki, prawie go nie ma, i Ŝe interes handlowy w ogóle idzie świetnie. Nawet 
co prawda to i sam Wokulski, pomimo dziwnego trybu Ŝycia, nie zaniedbuje 
obowi ązków kierownika instytucji.  
"Ale po co on chce uwi ęzi ć dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli w murach?...Sk ąd si ę i 
tu znowu bior ą ci Ł ęccy?... Czyli Ŝby... Eh! Stasiek taki głupi nie jest..." 
Swoj ą drog ą niepokoiła go my śl kupna kamienicy. "Zapytam si ę Henryka 
Szlangbauma" - rzekł, wstaj ąc od kantorka.  
W oddziale tkanin mały, zgarbiony Szlangbaum z czer wonymi oczyma i wyrazem 
zajadło ści na twarzy kr ęcił si ę jak zwykle, skacz ąc po drabince albo nurzaj ąc 
si ę mi ędzy sztukami perkalu. Tak ju Ŝ przywykł do swojej gor ączkowej roboty, Ŝe 
cho ć nie było interesantów, on ci ągle wydostawał jak ąś sztuk ę, odwijał i 
zawijał, a Ŝeby nast ępnie umie ści ć j ą na wła ściwym miejscu. Zobaczywszy pana 
Ignacego, Szlangbaum zawiesił swoj ą jałow ą prac ę i otarł pot z czoła.  
- Ci ęŜko, co?... - rzekł.  
- Bo po co pan przekładasz te graty, skoro nie ma g ości w sklepie? - odparł 
Rzecki.  

 
- Bah!... gdybym tego nie robił, zapomniałbym, gdzi e co le Ŝy... stawy 
zaśniedziałyby w członkach... Zreszt ą - ju Ŝem przywykł... Pan ma jaki interes do 
mnie?...  
Rzecki stropił si ę na chwil ę. 
- Nie... Tak chciałem zobaczy ć, jak panu tu idzie - odpowiedział pan Ignacy, 
rumieni ąc si ę, o ile to było mo Ŝliwe w jego wieku.  
"Czy Ŝby i on mnie pos ądzał i śledził?.. - błysn ęło w głowie Szlangbaumowi i 
gniew go ogarn ął. - Tak, ma ojciec racj ę.... Dzi ś wszyscy huzia! na śydów.  

 
Niedługo ju Ŝ trzeba b ędzie zapu ści ć pejsy i wło Ŝyć jarmułk ę..."  

 
"On co ś wie!" - pomy ślał Rzecki i rzekł gło śno:  

 
- Podobno... podobno szanowny ojciec pa ński kupuje jutro kamienic ę... kamienic ę 
pana Ł ęckiego?...  
- Nic o tym nie wiem - odpowiedział Szlangbaum, spu szczaj ąc oczy. W duchu za ś 
dodał:  

 



"Mój stary kupuje dom dla Wokulskiego, a oni my śl ą i pewnie mówi ą: ot, 
patrzajcie, znowu śyd, lichwiarz, zrujnował jednego katolika i pana z panów..." 
"Coś wie, tylko gada ć nie chce - my ślał Rzecki. - Zawsze śyd..."  

 
Pokr ęcił si ę jeszcze po sali, co Szlangbaum uwa Ŝał za dalszy ci ąg pos ądze ń i 
śledzenia go, i wrócił do siebie, wzdychaj ąc.  

 
"To jest okropne, Ŝe Stach ma wi ęcej zaufania do śydów ani Ŝeli do mnie..."  
"Po co on jednak kupuje ten dom, po co wdaje si ę z Ł ęckimi...A mo Ŝe nie 
kupuje?... Mo Ŝe to tylko pogłoski?..."  
Tak si ę l ękał uwi ęzienia w murach dziewi ęćdziesi ęciu tysi ęcy rubli gotówki, Ŝe 
cały dzie ń tylko o tym my ślał. Była chwila, Ŝe chciał wprost zapyta ć 
Wokulskiego, ale - zabrakło mu odwagi. "Stach - mów ił w sobie - wdaje si ę dzi ś 
tylko z panami, a ufa śydom. Co jemu po starym Rzeckim!..."  

 
Więc postanowił pój ść jutro do s ądu i zobaczy ć, czy naprawd ę stary Szlangbaum 
kupi dom Ł ęckich i czy, jak mówił Klejn, dolicytuje go do dzie wi ęćdziesi ęciu 
tysi ęcy rubli. Je Ŝeli to si ę sprawdzi, b ędzie znakiem, Ŝe wszystko inne jest 
prawd ą.  
W południe wpadł do sklepu Wokulski i zacz ął rozmawia ć z Rzeckim, wypytuj ąc go o 
wczorajszy teatr i o to: dlaczego uciekł z pierwsze go rz ędu krzeseł, a album 
kazał dor ęczy ć Rossiemu przez Pifkego. Ale pan Ignacy miał w serc u tyle Ŝalów i 
tyle w ątpliwo ści co do swego kochanego Stacha, Ŝe odpowiadał mu półg ębkiem i z 
nachmurzon ą twarz ą. Wi ęc i Wokulski umilkn ął i opu ścił sklep z gorycz ą w duszy. 
"Wszyscy odwracaj ą si ę ode mnie - mówił sobie - nawet Ignacy... Nawet on. .. Ale 
ty mi to wynagrodzisz!... - dodał ju Ŝ na ulicy, patrz ąc w stron ę Alei 
Ujazdowskiej.  

 
Po wyj ściu Wokulskiego ze sklepu Rzecki ostro Ŝnie wypytał si ę "panów", w którym 
sądzie i o której godzinie odbywaj ą si ę licytacje domów. Potem uprosił 
Lisieckiego o zast ępstwo na jutro mi ędzy dziesi ąt ą z rana a drug ą po południu i 
z podwójn ą gorliwo ści ą zabrał si ę do swoich rachunków. Machinalnie (cho ć bez 
bł ędu) dodawał długie jak Nowy  wiat kolumny cyfr, a w przerwach my ślał: Dzisiaj 
zmarnowałem blisko godzin ę, jutro zmarnuj ę z pi ęć godzin, a wszystko dlatego, Ŝe 
Stach wi ęcej ufa Szlangbaumom ani Ŝeli mnie... Na co jemu kamienica?... Po 
jakiego diabła wdaje si ę z tym bankrutem Ł ęckim?... Sk ąd mu strzeliło do łba 
lata ć na włoski teatr i jeszcze dawa ć kosztowne prezenta temu przybł ędzie 
Rossiemu?..." Nie podnosz ąc głowy od ksi ąg, siedział przy kantorku do szóstej; a 
tak był zatopiony w robocie, Ŝe ju Ŝ nie tylko nie przyjmował pieni ędzy, ale 
nawet nie widział i nie słyszał go ści, którzy roili si ę i hałasowali w sklepie 
jak olbrzymie pszczoły w ulu. Nie spostrzegł te Ŝ jednego najmniej spodziewanego 
gościa, którego "panowie" witali okrzykami i gło śnymi pocałunkami.  

 
Dopiero gdy przybysz, stan ąwszy nad nim, krzykn ął mu w ucho:  
- Panie Ignacy, to ja!...  
Rzecki ockn ął si ę, podniósł głow ę, brwi i oczy w gór ę i zobaczył 
Mraczewskiego...  
- H ę?... - spytał pan Ignacy, przypatruj ąc si ę młodemu elegantowi, który opalił 
si ę, zm ęŜniał, a nade wszystko utył.  
- No, co... no, co słycha ć?... - ci ągnął pan Ignacy, podaj ąc mu r ękę. - Co z 
polityki?... - Nic nowego - odparł Mraczewski. - Ko ngres w Berlinie robi swoje, 
Austriacy wezm ą Bo śni ę. - No, no, no... Ŝarty, Ŝarty!... A o małym Napoleonku co 
słycha ć?  
- Uczy si ę w Anglii w szkole wojskowej i podobno kocha si ę w jakiej ś aktorce.  

 
- Zaraz kocha si ę!... - powtórzył drwi ąco pan Ignacy. - A do Francji nie 
wraca?... Jak Ŝe si ę pan miewasz?... Sk ądeś si ę tu wzi ął?...No, gadaj pr ędko - 
zawołał Rzecki wesoło, uderzaj ąc go w rami ę. - Kiedy Ŝeś przyjechał?...  

 
- A to cała historia! - odpowiedział Mraczewski, rz ucaj ąc si ę na fotel. - 
Przyjechali śmy tu dzi ś z Suzinem o jedenastej... Od pierwszej do trzeciej  
byli śmy z nim u Wokulskiego, a po trzeciej wpadłem na ch wil ę do matki i na 



chwil ę do pani Stawskiej... Pyszna kobieta, co?...  

 
- Stawska?... Stawska?... - przypominał sobie Rzeck i, tr ąc czoło.  
- Znasz j ą pan przecie. Ta pi ękna, co to ma córeczk ę... Co to si ę tak podobała 
panu...  
- Ach, ta!... wiem... Nie mnie si ę podobała - westchn ął Rzecki - tylko my ślałem, 
Ŝe dobra byłaby z niej Ŝona dla Stacha...  

 
- Paradny pan jeste ś - roze śmiał si ę Mraczewski. - Przecie Ŝ ona ma m ęŜa...  

 
- M ęŜa?  
- Naturalnie. Zreszt ą znane nazwisko. Przed czterema laty uciekł biedak za 
granic ę, bo pos ądzali go o zabicie tej...  
- Ach, pami ętam!... Wi ęc to on?... Dlaczegó Ŝ nie wrócił, bo ć przecie okazało 
si ę, Ŝe nie winien?...  
- Rozumie si ę, Ŝe nie winien - prawił Mraczewski. - Ale swoj ą drog ą, jak 
dmuchnął do Ameryki, tak po dzi ś dzie ń nie ma o nim wiadomo ści. Pewnie biedak 
gdzie ś zmarniał, a kobieta została ani pann ą, ani wdow ą... Okropny los!...  

 
Utrzymywa ć cały dom z haftu, z gry na fortepianie, z lekcyj a ngielskiego... 
pracowa ć cały dzie ń jak wół i jeszcze nie mie ć męŜa... Biedne te kobiety!... My 
byśmy, panie Ignacy, tak długo nie wytrwali w cnocie, co?... O, wariat stary...  

 
- Kto wariat? - spytał Rzecki, zdumiony nagłym prze j ściem w rozmowie.  

 
- Któ Ŝ by, je Ŝeli nie Wokulski - odparł Mraczewski. - Suzin jedzi e do Pary Ŝa i 
chce go gwałtem zabra ć, bo ma tam robi ć jakie ś ogromne zakupy towarów. Nasz 
stary nie zapłaciłby grosza za podró Ŝ, miałby ksi ąŜęce Ŝycie, bo Suzin im dalej 
od Ŝony, tym szerzej rozpuszcza kiesze ń... Eh! i jeszcze zarobiłby z dziesi ęć 
tysi ęcy rubli.  
- Stach... to jest nasz pryncypał zarobiłby z dzies i ęć tysi ęcy? - spytał Rzecki.  
- Naturalnie. Ale có Ŝ, kiedy tak ju Ŝ zgłupiał...  
- No, no... panie Mraczewskil... - zgromił go pan I gnacy.  
- Ale słowo honoru, Ŝe zgłupiał. Bo przecie Ŝ wiem, Ŝe jedzie na wystaw ę do 
Pary Ŝa, i to lada tydzie ń...  
- Tak.  
- Wi ęc nie wolałby jecha ć z Suzinem, nic nie wyda ć i jeszcze tyle zarobi ć?...  
Przez dwie godziny błagał go Suzin: "Jed   ze mn ą, Stanisławie Piotrowiczu", 
prosił, kłaniał si ę i na nic... Wokulski nie i nie!... Mówił, Ŝe ma tutaj jakie ś 
interesa...  

 
- No, ma... - wtr ącił Rzecki.  
- O tak, ma... - przedrze  niał go Mraczewski. - Najwi ększy jego interes jest nie 
zra Ŝać Suzina, który pomógł mu zrobi ć maj ątek, dzi ś daje mu ogromny kredyt i 
nieraz mówił do mnie, Ŝe nie uspokoi si ę, dopóki Stanisław Piotrowicz nie odło Ŝy 
sobie cho ć z milion rubli... I takiemu przyjacielowi odmawia ć tak drobnej 
usługi, zreszt ą bardzo dobrze opłaconej! - oburzał si ę Mraczewski. 
Pan Ignacy otworzył usta, lecz przygryzł je. O mało  Ŝe si ę nie wygadał w tej 
chwili, i Ŝ Wokulski kupuje dom Ł ęckiego i Ŝe tak wielkie prezenta daje Rossiemu. 
Do kantorka zbli Ŝył si ę Klejn z Lisieckim. Mraczewski spostrzegłszy, Ŝe s ą nie 
zaj ęci, zacz ął rozmawia ć z nimi, a pan Ignacy znowu został sam nad swoj ą ksi ęgą.  
"Nieszcz ęście! - my ślał. - Dlaczego ten Stach nie jedzie darmo do Pary Ŝa i 
jeszcze zniech ęca do siebie Suzina?... Jaki zły duch sp ętał go z tymi Ł ęckimi... 
CzyŜby?... Eh! przecie on a Ŝ tak głupi nie jest... A swoj ą drog ą, szkoda tej 
podró Ŝy i dziesi ęciu tysi ęcy rubli... Mój Bo Ŝe! jak si ę to ludzie zmieniaj ą. 
Schylił głow ę i posuwaj ąc palcem z dołu do góry albo z góry na dół, sumował  
kolumny cyfr długich jak Nowy  wiat i Krakowskie Przedmie ście. Sumował bez 
bł ędu, nawet z cicha mruczał, a jednocze śnie my ślał sobie, Ŝe jego Stach 
znajduje si ę na jakiej ś fatalnej pochyło ści. "To darmo - szeptał mu głos ukryty 
na samym dnie duszy - to darmo!... Stach wklepał si ę w grub ą awantur ę... I z 
pewności ą w polityczn ą awantur ę, bo taki człowiek jak on nie wariowałby dla 
kobiety, cho ćby nawet była ni ą sama - panna... Ach, do diabła! omyliłem si ę...  

 



Wyrzeka si ę, gardzi dziesi ęcioma tysi ącami rubli, on, który o śm lat temu musiał 
poŜycza ć ode mnie po dziesi ęć rubli na miesi ąc, a Ŝeby za to wykarmi ć si ę jak 
nędzarz... A teraz rzuca w błoto dziesi ęć tysi ęcy rubli, pakuje w kamienic ę 
dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy, robi aktorom prezent po kilkadziesi ąt rubli... Jak mi 
Bóg miły, nic nie rozumiem! I to niby jest pozytywi sta, człowiek realnie 
myśl ący... Mnie nazywaj ą starym romantykiem, ale przecie Ŝ takich głupstw nie 
robiłbym... No, chocia Ŝ je Ŝeli zabrn ął w polityk ę..."  

 
Na tych medytacjach upłyn ął mu czas do zamkni ęcia sklepu. Głowa go troch ę 
bolała, wi ęc wyszedł na spacer na Nowy Zjazd i wróciwszy do do mu, wcze śnie spa ć 
si ę poło Ŝył.  

 
"Jutro - mówił do siebie - zrozumiem ostatecznie, c o si ę świ ęci. Je Ŝeli 
Szlangbaum kupi dom Ł ęckiego i da dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli, to znaczy, Ŝe 
go naprawd ę Stach podstawił i ju Ŝ jest sko ńczonym wariatem... A mo Ŝe te Ŝ Stach 
nie kupuje kamienicy, mo Ŝe to wszystko plotki?...  
Zasnął i śniło mu si ę, Ŝe w oknie jakiego ś wielkiego domu widzi pann ę Izabel ę, 
do której stoj ący obok niego Wokulski chce biec. Na pró Ŝno zatrzymuje go pan 
Ignacy, a Ŝ pot oblewa mu całe ciało. Wokulski wyrywa si ę i znika w bramie 
kamienicy.  
"Stachu, wró ć si ę!..." - krzyczy pan Ignacy, widz ąc, Ŝe dom poczyna si ę chwia ć. 
Jako Ŝ dom zawala si ę. Panna Izabela, u śmiechni ęta, wylatuje z niego jak ptak, a 
Wokulskiego nie wida ć... 
"MoŜe wbiegł na podwórko i ocalał..." - my śli pan Ignacy i budzi si ę z mocnym 
biciem serca. Nazajutrz pan Ignacy budzi si ę na kilka minut przed szóst ą; 
przypomina sobie, Ŝe to dzi ś wła śnie licytuj ą kamienic ę Ł ęckiego, Ŝe ma 
przypatrze ć si ę temu widowisku, i zrywa si ę z łó Ŝka jak spr ęŜyna. Biegnie boso 
do wielkiej miednicy, oblewa si ę cały zimn ą wod ą i patrz ąc na swoje patykowate 
nogi, mruczy:  
"Zdaje mi si ę, Ŝe troch ę utyłem."  
Przy skomplikowanym procesie mycia si ę pan Ignacy robi dzi ś taki zgiełk, Ŝe 
budzi Ira. Brudny pudel otwiera jedyne oko, jakie m u pozostało, i snad   
dostrzegłszy niezwykłe o Ŝywienie swego pana, zeskakuje z kufra na podłog ę. 
Przeci ąga si ę, ziewa, wydłu Ŝa w tył jedn ą nog ę, potem drug ą nog ę, potem na 
chwil ę siada naprzeciw okna, za którym słycha ć bolesny krzyk zarzynanej kury, i 
zmiarkowawszy, Ŝe naprawd ę nic si ę nie stało, wraca na swoj ą po ściel. Jest przy 
tym tak ostro Ŝny czy mo Ŝe rozgniewany na pana Ignacego za fałszywy alarm, Ŝe 
odwraca si ę grzbietem do pokoju, a nosem i ogonem do ściany, jak gdyby panu 
Ignacemu chciał powiedzie ć:  

 
"Ju Ŝ ja tam wol ę nie widzie ć twojej chudo ści."  

 
Rzecki ubiera si ę w oka mgnieniu i z piorunuj ącą szybko ści ą wypija herbat ę, nie 
patrz ąc ani na samowar, ani na słu Ŝącego, który go przyniósł. Potem biegnie do 
sklepu jeszcze zamkni ętego, przez trzy godziny rachuje bez wzgl ędu na ruch go ści 
i rozmowy "panów" i punkt o dziesi ątej mówi do Lisieckiego:  

 
- Panie Lisiecki, wróc ę o drugiej...  
- Koniec świata! - mruczy Lisiecki. - Musiało trafi ć si ę co ś nadzwyczajnego, 
je Ŝeli ten safanduła wychodzi o takiej porze do miasta ...  

 
Stan ąwszy na chodniku przed sklepem, pan Ignacy dostaje ataku wyrzutów sumienia.  
"Co ja dzi ś wyrabiam?... - my śli. - Co mnie obchodz ą licytacje, cho ćby pałaców, 
nie tylko kamienic?... "  
I waha si ę: czy i ść do s ądu, czy wraca ć do sklepu? W tej chwili widzi na 
Krakowskim przeje ŜdŜaj ącą doro Ŝkę, a w niej dam ę wysok ą, chud ą i mizern ą, w 
czarnym kostiumie. Dama wła śnie patrzy na ich sklep, a Rzecki w jej zapadłych 
oczach i lekko posiniałych ustach spostrzega wyraz gł ębokiej nienawi ści. 
"Dalibóg, Ŝe to baronowa Krzeszowska... - mruczy pan Ignacy. -  Oczywi ście, 
jedzie na licytacj ę... Awantura!...  

 
Budzą si ę w nim jednak w ątpliwo ści. Kto wie, czy baronowa jedzie do s ądu; mo Ŝe 
to wszystko plotki?... "Warto sprawdzi ć" - my śli pan Ignacy, zapomina o swoich 



obowi ązkach dysponenta i najstarszego subiekta. I poczyna  i ść za doro Ŝką. N ędzne 
konie wlok ą si ę tak powoli, Ŝe pan Ignacy mo Ŝe obserwowa ć wehikuł na całej 
przestrzeni do kolumny Zygmunta. W tym miejscu doro Ŝka skr ęca na lewo, a Rzecki 
myśli:  

 
"Rozumie si ę, Ŝe jedzie baba na Miodow ą. Taniej kosztowałaby j ą podró Ŝ na 
miotle..." 
Przez dom Rezlera (który przypomina mu onegdajsz ą pijatyk ę!) i cz ęść 
Senatorskiej pan Ignacy dostaje si ę na Miodow ą. Tu, przechodz ąc około składu 
herbaty Nowickiego, wst ępuje na chwil ę, a Ŝeby powiedzie ć wła ścicielowi: "Dzie ń 
dobry!" - i szybko ucieka, dalej mrucz ąc:  

 
"Co on sobie pomy śli, zobaczywszy mnie o tej godzinie na ulicy?... Na turalnie 
pomyśli, Ŝe jestem najpodlejszy dysponent, który zamiast sied zie ć w sklepie, 
łajdaczy si ę po mie ście... Oto los!..." Przez pozostał ą cz ęść drogi do s ądu 
trapi pana Ignacego sumienie. Przybiera ono posta ć olbrzyma z brod ą, w Ŝółtym 
jedwabnym kitlu i takich Ŝe spodniach, który dobrodusznie a zarazem ironiczni e 
patrz ąc mu w oczy mówi:  
"Powiedz mi pan, panie Rzecki, jaki to porz ądny kupiec wał ęsa si ę o tej porze po 
mie ście? Pan jeste ś taki kupiec jak ja baletnik..."  

 
I pan Ignacy czuje, Ŝe nie mo Ŝe nic odpowiedzie ć surowemu s ędziemu. Rumieni si ę, 
potnieje i ju Ŝ chce wraca ć do swoich ksi ąg (w taki jednak Ŝe sposób, a Ŝeby go 
zobaczył Nowicki), gdy nagle widzi przed sob ą dawny pałac Paca. "Tu b ędzie 
licytacja!" - mówi pan Ignacy i zapomina o skrupuła ch. Olbrzym z brod ą, w Ŝółtym 
jedwabnym kitlu, rozpływa si ę przed oczyma jego duszy jak mgła. Rozejrzawszy si ę 
w sytuacji, pan Ignacy przede wszystkim spostrzega,  Ŝe do gmachu s ądowego 
prowadz ą dwie olbrzymie bramy i dwoje drzwi. Nast ępnie widzi cztery ró Ŝnej 
wielko ści gromady starozakonnych z minami bardzo powa Ŝnymi. Pan Ignacy nie wie, 
dok ąd i ść, idzie jednak do tych drzwi, przed którymi stoi na jwi ęcej 
starozakonnych, domy ślaj ąc si ę, Ŝe tam wła śnie odbywa si ę licytacja.  

 
W tej chwili przed gmach s ądu zaje ŜdŜa powóz, a w nim pan Ł ęcki. Pan Ignacy nie 
moŜe pohamowa ć czci dla jego pi ęknych, siwych w ąsów i podziwu dla jego humoru. 
Pan Ł ęcki bowiem nie wygl ąda tak jak bankrut, któremu licytuj ą kamienic ę, ale 
jak milioner, który przyjechał do rejenta, a Ŝeby podnie ść drobn ą sum ę stu 
kilkudziesi ęciu tysi ęcy rubli.  
Pan Ł ęcki wysiada uroczy ście z powozu, triumfalnym krokiem zbli Ŝa si ę do drzwi 
sądowych, a jednocze śnie z drugiej strony ulicy przybiega do niego d Ŝentelmen, 
maj ący wszelakie pozory pró Ŝniaka, który jednak Ŝe jest adwokatem. Po bardzo 
krótkim, a nawet niedbałym powitaniu pan Ł ęcki pyta d Ŝentelmena:  
- Có Ŝ?... kiedy Ŝ?...  
- Za godzink ę... mo Ŝe troch ę dłu Ŝej... - odpowiada d Ŝentelmen.  
- Wyobra   pan sobie - mówi z dobrotliwym u śmiechem pan Ł ęcki - Ŝe przed 
tygodniem jeden mój znajomy wzi ął dwakro ć za dom, który go kosztował sto 
pi ęćdziesi ąt tysi ęcy. A Ŝe mój kosztował mnie sto tysi ęcy, wi ęc powinienem wzi ąć 
w tym stosunku ze sto dwadzie ścia pi ęć...  

 
- Hum!... hum!... - mruczy adwokat.  
- B ędziesz si ę pan śmiał - ci ągnie pan Tomasz - z tego, co powiem (bo wy lubicie 
Ŝartowa ć z przeczu ć i snów), a jednak dzi ś śniło mi si ę, Ŝe mój dom poszedł za 
sto dwadzie ścia tysi ęcy... Mówi ę to panu przed licytacj ą, uwa Ŝasz?... Za par ę 
godzin przekonasz si ę, Ŝe nie nale Ŝy śmia ć si ę ze snów... S ą rzeczy na niebie i 
ziemi...  
- Hum!... hum!... - odpowiada adwokat i obaj panowi e wchodz ą w pierwsze drzwi 
gmachu. "Chwała Bogu! - my ślał pan Ignacy. - Je Ŝeli Ł ęcki we  mie sto dwadzie ścia 
tysi ęcy za swój dom, to znaczy, Ŝe Stach nie zapłaci za niego dziewi ęćdziesi ęciu 
tysi ęcy rubli." Wtem kto ś lekko dotyka jego ramienia. Pan Ignacy ogl ąda si ę i 
widzi za sob ą starego Szlangbauma.  

 
- Czy mo Ŝe pan mnie szuka? - pyta s ędziwy śyd, bystro patrz ąc mu w oczy.  
- Nie, nie... - odpowiada zmieszany pan Ignacy.  



- Pan nie ma do mnie Ŝaden interes?... - powtarza Szlangbaum mrugaj ąc czerwonymi 
powiekami.  
- Nie, nie...  
- Git! - mruczy Szlangbaum i odchodzi mi ędzy swoich współwyznawców. 
Panu Ignacemu robi si ę zimno: obecno ść Szlangbauma w tym miejscu budzi w nim 
nowe podejrzenie. Aby je rozproszy ć, pan Ignacy pyta stoj ącego przy drzwiach 
wo nego, gdzie odbywaj ą si ę licytacje. Wo  ny wskazuje mu schody.  

 
Pan Ignacy biegnie na gór ę i wpada do jednej sali. Uderza go tłum 
starozakonnych, słuchaj ących z najwi ększym skupieniem jakiej ś mowy. Rzecki 
poznaje, Ŝe w tej chwili toczy si ę tu sprawa przed s ądem, Ŝe przemawia 
prokurator i Ŝe chodzi o grube oszustwo. W sali jest duszno; mow ę prokuratora 
tłumi nieco hałas doro Ŝek. S ędziowie wygl ądaj ą, jakby drzemali, adwokat ziewa, 
oskar Ŝony ma min ę, jakby chciał oszuka ć s ąd najwy Ŝszej instancji, starozakonni 
przypatruj ą mu si ę ze współczuciem, a oskar Ŝenia słuchaj ą z uwag ą. Niektórzy 
przy ka Ŝdym silniejszym zarzucie prokuratora krzywi ą si ę i sycz ą: "Aj-waj!..." 
Pan Ignacy opuszcza sal ę; nie dla tej sprawy tu przyszedł. Znalazłszy si ę w 
przedsionku, pan Ignacy chce i ść na drugie pi ętro; jednocze śnie omija go 
schodz ąca stamt ąd baronowa Krzeszowska w towarzystwie m ęŜczyzny, który ma 
powierzchowno ść znudzonego nauczyciela j ęzyków staro Ŝytnych. Jest to jednak 
adwokat, o czym świadczy srebrny znaczek, przypi ęty do klapy bardzo wytartego 
fraka, szaraczkowe za ś spodnie kapłana sprawiedliwo ści s ą na kolanach tak 
wytłoczone, jak gdyby ich wła ściciel, zamiast broni ć swoich klientów, 
nieustannie o świadczał si ę bogini Temidzie.  
- Wi ęc je Ŝeli dopiero za godzin ę - mówi j ękliwym głosem pani Krzeszowska - w 
takim razie pójd ę teraz do Kapucynów... Nie s ądzi pan... 
- Nie s ądzę, a Ŝeby wizyta pani u Kapucynów wpłyn ęła na przebieg licytacji - 
odpowiada znudzony adwokat.  
- Gdyby jednak pan mecenas szczerze chciał, gdyby p obiegał...  
Mecenas w wytłoczonych spodniach niecierpliwie potr ząsa r ęką.  
- Ach, pani dobrodziejko - mówi - ja ju Ŝ tyle nabiegałem si ę w sprawie tej 
licytacji, Ŝe cho ćby dzisiaj nale Ŝy mi si ę spoczynek. W dodatku mam za kilka 
minut urz ędówkę o zabójstwo... Widzi pani te pi ękne damy?... Wszystkie id ą 
słucha ć mojej obrony... Efektowna sprawa!...  
- Wi ęc pan mecenas opuszcza mnie? - wykrzykuje baronowa.   
- Ale Ŝ b ędę... b ędę na sali - przerywa jej adwokat - b ędę przy licytacji, tylko 
niech mi pani zostawi cho ć par ę minut do pomy ślenia o moim zabójcy...  

 
I wpada w otwarte drzwi, nakazuj ąc wo  nemu, a Ŝeby nikogo nie wpuszczał.  

 
- O Bo Ŝe! - mówi baronowa na cały głos - n ędzny zabójca ma obro ńcę, ale biedna, 
samotna kobieta na pró Ŝno szuka człowieka, któryby uj ął si ę za jej honorem, za 
jej spokojem, za jej mieniem...  
Poniewa Ŝ pan Ignacy nie chce by ć tym człowiekiem, wi ęc śpiesznie ucieka na dół, 
potr ącaj ąc młode, pi ękne i eleganckie kobiety, które przyp ędziła tu Ŝądza 
wysłuchania sławnego procesu o zabójstwo. To lepsze  ani Ŝeli teatr; aktorzy 
bowiem urz ędowego widowiska graj ą je Ŝeli nie lepiej, to z pewno ści ą celniej od 
dramatycznych.  

 
Na schodach wci ąŜ rozlegaj ą si ę lamentacje pani Krzeszowskiej i śmiechy młodych, 
pi ęknych i eleganckich kobiet, śpiesz ących na ogl ądanie zabójcy, pokrwawionej 
odzie Ŝy, siekiery, któr ą zabił swoj ą ofiar ę, i spoconych s ędziów. Pan Ignacy 
ucieka z sieni a Ŝ na drug ą stron ę ulicy; na rogu Kapitulnej i Miodowej wpada do 
cukierni i kryje si ę w tak ciemnym k ącie, w którym nie mogłaby ju Ŝ pozna ć go 
nawet pani Krzeszowska.  
KaŜe sobie poda ć fili Ŝank ę pienistej czekolady, zasłania si ę podart ą gazet ą i 
widzi, Ŝe w tym małym pokoiku znajduje si ę drugi, jeszcze ciemniejszy k ąt, w 
którym mie ści si ę pewien okazałej tuszy jegomo ść i jaki ś zgarbiony śyd. Pan 
Ignacy my śli, Ŝe okazały jegomo ść jest co najmniej hrabi ą i wła ścicielem 
wielkich dóbr na Ukrainie, a śyd jego faktorem; tymczasem za ś słucha tocz ącej 
si ę mi ędzy nimi rozmowy.  

 



- Panie dobrodzieju - mówi zgarbiony śyd - Ŝeby nie to, Ŝe pana dobrodzieja nikt 
nie zna w Warszawie, to ja bym panu za ten interes nie dał nawet dziesi ęć rubli.  
A tak zarobi pan dobrodziej dwadzie ścia pi ęć...  

 
- I wystoj ę si ę z godzin ę w dusznej sali! - odmrukuje jegomo ść.  

 
- Prawda - ci ągnie dalej śyd - Ŝe w naszym wieku ci ęŜko stoi ć, no, ale takie 
pieni ądze to te Ŝ nie chodz ą piechot ą... A jak ą pan b ędzie miał reputacj ę, kiedy 
si ę dowiedz ą, Ŝe pan dobrodziej chciał kupi ć kamienic ę za osiemdziesi ąt tysi ęcy 
rubli?...  
- Niech b ędzie. Ale dwadzie ścia pi ęć rubli gotówk ą na stół...  

 
- Niech Bóg zabroni! - odpowiada śyd. - Pan dobrodziej dostanie do r ęki pi ęć 
rubli, a dwadzie ścia pójdzie na dług tego nieszcz ęśliwego Seliga Kupferman, co 
ju Ŝ przez dwa lata grosza od pana nie widział, cho ć ma wyrok. Okazały pan uderza 
r ęką w stół marmurowy i chce wychodzi ć. Zgarbiony śyd chwyta go za poł ę surduta, 
znowu sadza na krze śle i ofiaruje sze ść rubli gotówk ą.  

 
Po kilkuminutowym targu strony godz ą si ę na osiem rubli, z których siedem b ędą 
wypłacone po licytacji, a rubel natychmiast. śyd opiera si ę, ale majestatyczny 
pan jednym argumentem rozcina jego wahania:  
- Przecie Ŝ, do diabła, musz ę odda ć za herbat ę i ciastka!  
śyd wzdycha, z zatłuszczonej portmonetki wydobywa na jbardziej podarty papierek i 
wyprostowawszy go kładzie na marmurowym stole. Nast ępnie wstaje i leniwie 
opuszcza ciemny pokoik, a pan Ignacy przez dziurk ę gazety poznaje w nim starego 
Szlangbauma.  
Pan Ignacy śpiesznie dopija czekolad ę i ucieka z cukierni na ulic ę. Ju Ŝ obrzydła 
mu licytacja, której ma pełne uszy i pełn ą głow ę. Chce w jaki ś sposób przep ędzi ć 
zbywaj ący mu czas i spostrzegłszy otwarty ko ściół Kapucynów, kieruje si ę do 
niego, b ędąc pewnym, Ŝe w świ ątyni znajdzie spokój, przyjemny chłodek, a nade 
wszystko, Ŝe tam przynajmniej nie usłyszy o licytacji.  
Wchodzi do ko ścioła i istotnie znajduje cisz ę i chłód, a nadto nieboszczyka na 
katafalku otoczonego świecami, które si ę jeszcze nie pal ą, i kwiatami, które ju Ŝ 
nie pachn ą. Od pewnego czasu pan Ignacy nie lubi widoku trumn y, wi ęc skr ęca na 
lewo i widzi kl ęcz ącą na posadzce w czarnym stroju kobiet ę. Jest to baronowa 
Krzeszowska, kornie zgi ęta ku ziemi; bije si ę w piersi i co chwil ę podnosi 
chustk ę do oczu.  
"Jestem pewny, i Ŝ modli si ę o to, a Ŝeby dom Ł ęckiego poszedł za sze śćdziesi ąt 
tysi ęcy rubli" - my śli pan Ignacy. Lecz Ŝe i widok pani Krzeszowskiej nie wydaje 
mu si ę pon ętnym, wi ęc cofa si ę na palcach i przechodzi na praw ą stron ę ko ścioła.  

 
Tu znajduje si ę tylko par ę kobiet: jedna półgłosem odmawia ró Ŝaniec, druga śpi. 
Zreszt ą nikogo wi ęcej, tylko spoza filaru wychyla si ę średniego wzrostu 
męŜczyzna energicznie wyprostowany, pomimo siwych włos ów, i szepcz ący modlitw ę z 
zadart ą głow ą.  
 
Rzecki poznaje w nim pana Ł ęckiego i my śli:  

 
"Jestem pewny, Ŝe ten prosi Boga, a Ŝeby jego dom poszedł za sto dwadzie ścia 
tysi ęcy rubli..." Potem śpiesznie opuszcza ko ściół, zastanawiaj ąc si ę, w jaki 
te Ŝ sposób dobry Bóg zadowoli sprzeczne Ŝądania pani baronowej Krzeszowskiej i 
pana Tomasza Ł ęckiego?  

 
Nie znalazłszy, czego szukał, ani w cukierni, ani w  ko ściele, pan Ignacy zaczyna 
spacerowa ć po ulicy, niedaleko s ądowego gmachu. Jest bardzo zmieszany; zdaje mu 
si ę, Ŝe ka Ŝdy przechodzie ń patrzy mu drwi ąco w oczy, jakby mówił: "Nie wolałby ś 
to, stary łobuzie, pilnowa ć sklepu?", i Ŝe z ka Ŝdej doro Ŝki wyskoczy który z 
"panów" donosz ąc mu, Ŝe sklep spalił si ę lub zawalił. Wi ęc znowu my śli: czyby 
nie lepiej było da ć za wygran ą licytacji, a wróci ć do swoich ksi ąg i kantorka, 
gdy nagle słyszy rozpaczliwy krzyk.  

 



To jaki ś śydek wychylił si ę przez okno sali s ądowej i co ś wrzasn ął do gromady 
swoich współwyznawców, którzy na to hasło rzucili s i ę do drzwi tłocz ąc si ę, 
potr ącaj ąc spokojnych przechodniów i tupi ąc niecierpliwie nogami jak spłoszone 
stado owiec w ciasnej owczarni. "Aha, ju Ŝ zacz ęła si ę licytacja!"... - mówi do 
siebie pan Ignacy, id ąc za nimi na gór ę.  
W tej chwili czuje, Ŝe kto ś pochwycił go z tyłu za rami ę, i odwróciwszy głow ę, 
widzi owego majestatycznego pana, który od Szlangba uma dostał w cukierni rubla 
zadatku. Okazały pan widocznie bardzo si ę śpieszy, gdy Ŝ obu pi ęściami toruje 
sobie drog ę po śród zbitej masy ciał starozakonnych wołaj ąc:  

 
- Na bok, parchy, kiedy ja id ę na licytacj ę!... 
śydzi, wbrew swoim zwyczajom, usuwaj ą si ę i patrz ą na niego z podziwem.  
- Jakie on musi mie ć pieni ądze! - mruczy jeden z nich do swego s ąsiada. Pan 
Ignacy, który jest niesko ńczenie mniej śmiałym ani Ŝeli okazały jegomo ść, zamiast 
pcha ć si ę jak on, zdaje si ę na łask ę i niełask ę losu. Pr ąd starozakonnych 
ogarnia go ze wszystkich stron. Przed sob ą widzi zatłuszczony kołnierz, brudny 
szalik i jeszcze brudniejsz ą szyj ę; za sob ą czuje zapach świe Ŝej cebuli; z 
prawej strony jaka ś szpakowata broda opiera mu si ę na obojczyku, a z lewej silny 
łokie ć uciska mu r ękę a Ŝ do ścierpni ęcia. Gniot ą go, popychaj ą, szarpi ą za 
odzie Ŝ. Kto ś chwyta go za nogi, kto ś si ęga do kieszeni, kto ś uderza go mi ędzy 
łopatki. Nadchodzi chwila, w której pan Ignacy s ądzi, Ŝe połami ą mu klatk ę 
piersiow ą. Podnosi oczy do nieba i widzi, Ŝe jest we drzwiach. Ju Ŝ, ju Ŝ... 
zadusz ą go... Nagle czuje przed sob ą puste miejsce, uderza głow ą w czyje ś 
wdzi ęki, nie dosy ć starannie zasłoni ęte poł ą surduta, i - jest w sali.  

 
Odetchn ął... Za nim rozlegaj ą si ę krzyki i wymy ślania licytantów, a od czasu do 
czasu upomnienia wo  nego:  

 
- Czego panowie tak si ę tłocz ą... Có Ŝ to, panowie s ą bydło czy co?...  
"Nie wiedziałem, Ŝe tak trudno dosta ć si ę na licytacj ę!..." - wzdycha pan 
Ignacy.  
Mija dwie sale, tak puste, Ŝe nie wida ć w nich ani krzesła na podłodze, ani 
gwo dzia w ścianie. Sale te tworz ą przysionek jednego z wydziałów 
sprawiedliwo ści, lecz s ą widne i wesołe. Przez otwarte okna wlewaj ą si ę tu 
potoki słonecznych blasków i gor ący lipcowy wiatr nasycony warszawskimi pyłami. 
Pan Ignacy słyszy świergot wróbli i nieustanny turkot doro Ŝek i doznaje dziwnego 
uczucia dysharmonii.  
"Czy podobna - mówi - a Ŝeby s ąd wygl ądał tak pusto jak nie wynaj ęte mieszkanie i 
- tak wesoło?..." 
Zdaje mu si ę, Ŝe zakratowane okna i szare ściany, połyskuj ące wilgoci ą, a 
obwieszone kajdanami, nierównie lepiej odpowiadałyb y sali, w której skazuj ą 
ludzi na wieczne lub doczesne wi ęzienia.  
Ale otó Ŝ i sala główna, do której biegn ą wszyscy starozakonni i gdzie skupia si ę 
cały interes licytacji. Jest to pokój tak rozległy,  Ŝe moŜna by w nim ta ńcować 
we czterdzie ści par mazura, gdyby nie niska bariera, która dziel i go na dwie 
cz ęści: cywiln ą i licytacyjn ą. W cz ęści cywilnej znajduje si ę kilka wyplatanych 
kanap, w cz ęści licytacyjnej - estrada, a na niej du Ŝy stół, maj ący form ę rogala 
pokrytego zielonym suknem. Za stołem spostrzega pan  Ignacy trzech dygnitarzów, 
maj ących ła ńcuchy na szyi i senatorsk ą powag ę na obliczach; s ą to komornicy. Na 
stole przed ka Ŝdym dygnitarzem le Ŝy stos papierów reprezentuj ących wystawione na 
sprzeda Ŝ nieruchomo ści. Za ś mi ędzy stołem i barier ą, tudzie Ŝ przed barier ą, 
tłoczy si ę ci Ŝba interesantów. Wszyscy oni maj ą zadarte głowy i patrz ą na 
komorników ze skupieniem ducha, którego mogliby im pozazdro ści ć natchnieni 
asceci przypatruj ący si ę świ ętym wizjom.  

 
W sali pomimo otwartych okien unosi si ę wo ń środkuj ąca mi ędzy zapachem hiacyntu 
i starego kitu. Pan Ignacy domy śla si ę, Ŝe jest to wo ń chałatów. Wyj ąwszy turkot 
doro Ŝek, w sali jest dosy ć cicho. Komornicy milcz ą, zatopieni w swoich aktach, 
licytanci równie Ŝ milcz ą, zapatrzeni w komorników; reszta za ś publiczno ści, 
zebrana w cywilnej połowie izby i podzielona na gru py, wprawdzie szemrze, ale po 
cichu. Nie maj ą interesu, a Ŝeby ich słyszano.  

 



Tym wi ęc gło śniej rozlega si ę j ęk baronowej Krzeszowskiej, która, trzymaj ąc 
swego adwokata za klapy fraka, mówi z gor ączkowym po śpiechem:  

 
- Błagam pana, nie odchod  ... No... dam panu wszystko, co zechcesz...  

 
- Tylko, pani baronowo, bez Ŝadnych pogró Ŝek! - odpowiada adwokat.  
- Ja przecie Ŝ nie gro Ŝę, ale nie opuszczaj mnie pan!... - deklamuje z praw dziwym 
uczuciem baronowa.  
- Przyjd ę na licytacj ę, ale Ŝ teraz musz ę i ść do mego zabójcy...  

 
- Tak!... wi ęc n ędzny morderca wi ęcej budzi w panu współczucia ani Ŝeli 
opuszczona kobieta, której mienie, honor, spokój... .  
Nagabany adwokat ucieka tak szybko, Ŝe jego spodnie wydaj ą si ę jeszcze bardziej 
wytłoczonymi na kolanach, ani Ŝeli s ą w istocie. Baronowa chce za nim biec, lecz 
w tej chwili pada w obj ęcia jakiego ś jegomo ści, który u Ŝywa bardzo szafirowych 
okularów i ma fizjognomi ę zakrystiana.  

 
- O co pani chodzi, droga pani? - mówi słodko jegom ość w szafirowych okularach.  

 
- śaden adwokat nie podbije pani ceny domu... to ja je zdem od tego... Desz pani 
jeden procent od ka Ŝdego tysi ąca rubli wy Ŝej nad sum ę pocz ątkow ą i dwadzie ścia 
rubelków na koszta... Baronowa Krzeszowska odskakuj e od niego i wygi ąwszy si ę w 
tył jak artystka graj ąca tragiczn ą rol ę, odpowiada mu jednym tylko wyrazem:  
- Szatanie!...  
Jegomość w okularach poznaje, Ŝe  le trafił, i cofa si ę skonsternowany.  

 
Jednocze śnie zabiega mu drog ę inny jegomo ść, maj ący min ę sko ńczonego łajdaka, i 
coś mu szepcze przez kilka minut z bardzo o Ŝywion ą gestykulacj ą. Pan Ignacy jest 
pewny, Ŝe ci dwaj panowie pobij ą si ę; oni jednak rozchodz ą si ę bardzo spokojnie, 
a jegomo ść z min ą łajdaka zbli Ŝa si ę do baronowej Krzeszowskiej i mówi 
półgłosem:  
- Je Ŝeli pani baronowa co ś zaryzykuje, mo Ŝemy nie dopu ści ć nawet do 
siedemdziesi ęciu tysi ęcy rubli.  

 
- Zbawco!.. - woła baronowa. - Widzisz przed sob ą kobiet ę skrzywdzon ą i 
osamotnion ą, której mienie, honor i spokój...  
- Co mi tam honor - mówi jegomo ść z łajdack ą fizjognomi ą. - Da pani dziesi ęć 
rubli zadatku? Odchodz ą oboje w najdalszy k ąt sali i przed oczyma pana Ignacego 
kryj ą si ę za grup ą starozakonnych. W tej grupie znajduje si ę stary Szlangbaum i 
młody bez zarostu, tak blady i wycie ńczony, Ŝe pan Ignacy s ądzi, i Ŝ bardzo 
niedawno musiał wst ąpi ć w zwi ązki mał Ŝeńskie. Stary Szlangbaum co ś wykłada 
wycie ńczonemu śydkowi, któremu coraz wi ęcej baraniej ą oczy; co by mu jednak 
wykładał? pan Ignacy nie mo Ŝe si ę domy śle ć.  

 
Odwraca si ę wi ęc w drug ą stron ę sali i spostrzega o par ę kroków od siebie pana 
Łęckiego z jego adwokatem, który widocznie nudzi si ę i chciałby gdzie ś i ść.  

 
- Gdyby cho ć sto pi ętna ście... no - sto dziesi ęć tysi ęcy!... - mówi pan Ł ęcki. -  

 
Przecie Ŝ pan adwokat musisz zna ć jakie sposoby...  
- Hum!... hum!... - mówi adwokat, t ęsknie spogl ądaj ąc na drzwi. - Pan Ŝąda zbyt 
wysokiej ceny... Sto dwadzie ścia tysi ęcy za dom, za który dawano 
sze śćdziesi ąt... - Ale Ŝ, panie, on kosztował mnie sto tysi ęcy...  

 
- Tak... Hum!... hum!... Troch ę pan przepłacił...  
- Ja te Ŝ - przerywa mu pan Ł ęcki - Ŝądam tylko stu dziesi ęciu... I zdaje mi si ę, 
Ŝe kiedy jak kiedy, ale w tym razie powinien by mi p an adwokat dopomóc... S ą 
przecie Ŝ jakie ś sposoby, których ja nie znam, nie b ędąc prawnikiem...  
- Hum!... hum!... - mruczy adwokat. Na szcz ęście jeden z kolegów(odziany równie Ŝ 
we frak ze srebrnym znaczkiem) wywołuje go z sali; w minut ę za ś pó  niej zbli Ŝa 
si ę do pana Ł ęckiego jegomo ść w szafirowych okularach, z min ą zakrystiana, i 



mówi:  

 
- O co panu chodzi, panie hrabio?... śaden adwokat nie podbije panu ceny domu... 
Od tego ja jezdem... Desz pan hrabia dwadzie ścia rubli na koszta i jeden procent 
od ka Ŝdego tysi ąca nad sze śćdziesi ąt tysi ęcy...  

 
Pan Ł ęcki patrzy na zakrystiana z wielk ą pogard ą; kładzie nawet obie r ęce w 
kieszenie spodni (co jemu samemu wydaje si ę dziwnym) i mówi:  
- Dam jeden procent od ka Ŝdego tysi ąca wy Ŝej nad sto dwadzie ścia tysi ęcy 
rubli...  

 
Zakrystian w szafirowych okularach kłania si ę, poruszaj ąc przy tym lew ą łopatk ą, 
i odpowiada:  
- Przepreszem pana hrabiego...  
- Stój! - przerywa pan Ł ęcki. - Wy Ŝej nad sto dziesi ęć...  
- Przepreszem.  
- Nad sto.  
- Przepreszem. - Niech was pioruny!....Wi ęc ile chcesz?...  
- Jeden procencik od sumy wy Ŝszej nad siedemdziesi ąt i dwadzie ścia rubelków na 
koszta... - mówi kłaniaj ąc si ę do ziemi zakrystian.  

 
- Dziesi ęć rubli we  miesz? - pyta fiołkowy z gniewu pan Ł ęcki.  

 
- Ja i rubelkiem nie pogardz ę...  
Pan Ł ęcki wydobywa wspaniały pugilares, z niego cały p ęk szeleszcz ących 
dziesi ęciorublówek i jedn ą z nich daje zakrystianowi, który schyla si ę do ziemi.  
- Zobaczy ja śnie wielmo Ŝny pan... - szepcze zakrystian.  

 
Obok pana Ignacego stoi dwóch śydów: jeden wysoki, śniady, z brod ą tak czarn ą, 
Ŝe wpada w kolor granatowy, drugi łysy, z tak długim i faworytkami, Ŝe walaj ą mu 
klapy surduta. D Ŝentelmen z faworytami na widok dziesi ęciorublówek pana Ł ęckiego 
uśmiecha si ę i mówi półgłosem do pi ęknego bruneta:  

 
- Pan wydzysz te pyni ądze u ten szlachcic... Pan słyszysz, jak ony klaska j ą?... 
Ony tak czesz ą sz ę, Ŝe mnie widz ą... Pan to rozumysz, panie Cynader?...  
- Ł ęcki jest pa ński klient? - pyta pi ękny brunet.  
- Dlaczego on nie ma bycz mój?  
- Co on ma? - mówi brunet.  
- On ma... on ma - szostre w Krakowie, która, rozum ysz pan, zapysała dla jego 
córki...  
- A je Ŝeli ona nic nie zapisała?...  
DŜentelmen z faworytami na chwil ę tropi si ę.  
- Tylko mi pan nie mów takie głupie gadanie!... Dla czego szostra z Krakowa nie 
ma im zapysa ć, kiedy ona jest chora?..  
- Ja nic nie wiem - odpowiada pi ękny brunet. (Pan Ignacy przyznaje w duchu, Ŝe 
tak pi ęknego m ęŜczyzny nigdy jeszcze nie widział).  
Ale on ma córk ę, panie Cynader... - mówi niespokojnie wła ściciel bujnych 
faworytów. - Pan zna jego córk ę, t ę pann ę Izabel ę, panie Cynader?... Ja sam 
dałbym jej, no bez targu, sto rubli... - Ja bym dał  sto pi ęćdziesi ąt - mówi 
pi ękny brunet - ale swoj ą drog ą Ł ęcki to niepewny interes. 
- Niepewny?... A pan Wokulski to co?...  
- Pan Wokulski, no... to jest wielki interes - odpo wiada brunet. - Ale ona jest 
głupia i Ł ęcki jest głupi, i oni wszyscy s ą głupi. I oni zgubi ą tego 
Wokulskiego, a on im nie da rady...  
Panu Ignacemu pociemniało w oczach. 
"Jezus! Maria! - szepcze. - Wi ęc ju Ŝ nawet przy licytacjach mówi ą o Wokulskim i 
o niej... I jeszcze przewiduj ą, Ŝe go zgubi... Jezus! Maria!..." 
Około stołu zaj ętego przez komorników robi si ę mały zam ęt; wszyscy widzowie 
pchaj ą si ę w tamtym kierunku. Stary Szlangbaum równie Ŝ zbli Ŝa si ę do stołu, a po 
drodze kiwa na zniszczonego śydka i nieznacznie mruga na okazałego pana, z 
którym niedawno rozmawiał w cukierni.  



Współcze śnie wbiega adwokat pani Krzeszowskiej; nie patrz ąc na ni ą zajmuje 
miejsce przed stołem i mruczy do komornika:  

 
- Pr ędzej, panie, pr ędzej, bo dalibóg! nie mam czasu...  
W kilka za ś minut po adwokacie wchodzi do sali nowa grupa osób . Jest tam para 
mał Ŝonków nale Ŝących, zdaje si ę, do profesji rze  niczej, jest stara dama z 
kilkunastoletnim wnukiem i dwu panów: jeden czerstw y i siwy, drugi k ędzierzawy, 
wygl ądaj ący na suchotnika. Obaj maj ą potulne fizjognomie i podniszczone 
odzienia, lecz na ich widok śydzi poczynaj ą szemra ć i pokazywa ć palcami z 
wyrazem podziwu i szacunku.  
Obaj staj ą tak blisko pana Ignacego, Ŝe ten mimo woli musi wysłucha ć rad, jakich 
siwy jegomo ść udziela k ędzierzawemu:  

 
- Rób, mówi ę tobie, Ksawery, jak ja. Ja nie śpiesz ę si ę, jak Boga kocham. Ju Ŝ 
trzy lata, mówi ę tobie, chc ę kupi ć niewielki domik, ot taki sobie za sto, za 
dwie ście tysi ęcy, na stare lata, ale nie śpiesz ę si ę. Wyczytuj ę ja sobie, które 
chaty id ą na licytacje, ogl ąduj ę ja ich sobie powoli, kalkuluj ę ja sobie w 
głowie, a potem - zachodz ę ja sobie tu i słucham, co ludzie daj ą. I kiedy, mówi ę 
tobie, ju Ŝ nabrałem do świadczenia i w tym roku chciałem ju Ŝ co kupi ć, ceny jak 
raz w niepraktykowany sposób skoczyły, psiakrew, i muszę na nowo kalkulowa ć...  
Ale jak we dwu poczniem si ę przysłuchiwa ć, to mówi ę tobie; ubijemy interes...  
- Czycho!... - zawołano od stołu.  
W sali ucichło, a pan Ignacy słucha opisu kamienicy , poło Ŝonej tu i tu, maj ącej 
trzy oficyny i trzy pi ętra, plac, ogród itd. W trakcie tego wa Ŝnego aktu pan 
Łęcki robi si ę na przemian blady i fioletowy, a pani Krzeszowska co chwil ę 
podnosi do nosa kryształowy flakonik w złotej opraw ie.  
- Znam ten dom! - wykrzykuje nagle jegomo ść w szafirowych okularach z min ą 
zakrystiana. - Znam ten dom!... Z zamkni ętymi oczami wart sto dwadzie ścia 
tysi ęcy rubli...  

 
- Co pan zawracasz! - odzywa si ę stoj ący obok baronowej Krzeszowskiej pan z 
fizjognomi ą łajdaka. - Co to za dom?... Rudera... trupiarnia!. ..  
Pan Ł ęcki robi si ę bardzo fioletowy. Kiwa na zakrystiana i pyta go sz eptem:  
- Kto jest tamten łotr?... - Tamten?... - pyta zakr ystian. - To szubrawczyna!...  
Niech pan hrabia nie zwa Ŝa na niego I mówi na cały głos: - Słowo honoru, za ten 
dom śmiało mo Ŝna da ć sto trzydzie ści tysi ęcy...  

 
- Kto jest ten nikczemnik? - pyta baronowa jegomo ścia z łajdack ą min ą. - Kto 
jest ten w niebieskich okularach?...  

 
- Tamten?... - odpowiada zapytany. - To znany szubr awiec... niedawno siedział na 
Pawiaku... Niech pani na niego nie zwa Ŝa... Plun ąć nie warto...  
- Cicho tam!... - woła urz ędowy głos od stołu.  
Zakrystian mruga na pana Ł ęckiego, u śmiechaj ąc si ę familiarnie, i pcha si ę do 
stołu mi ędzy licytantów. Jest ich czterech: adwokat baronowe j, okazały pan, 
stary Szlangbaum i zniszczony śydek, obok którego staje zakrystian.  
- Sze śćdziesi ąt tysi ęcy i pi ęćset rubli - mówi cicho adwokat pani Krzeszowskiej.  

 
- Dalibóg! wi ęcej nie warto... wtr ąca jegomo ść z min ą łajdaka.  

 
Baronowa triumfalnie spogl ąda na pana Ł ęckiego.  
- Sze śćdziesi ąt pi ęć... - odzywa si ę majestatyczny pan.  
- Sze śćdziesi ąt pi ęć tysi ęcy i sto rubli - bełkocze blady śydek.  

 
- Sze śćdziesi ąt sze ść... - dodaje Szlangbaum.  

 
- Siedemdziesi ąt tysi ęcy! - wrzeszczy zakrystian.  
- Ach! ach! ach!... - wybucha płaczem baronowa, upa daj ąc na wyplatan ą kanapk ę.  
Jej adwokat szybko odchodzi od stołu i biegnie bron i ć zabójcy.  
- Siedemdziesi ąt pi ęć tysi ęcy!... - woła okazały pan.  
- Umieram!... - j ęczy baronowa.  



W sali robi si ę ruch. Stary Litwin chwyta pod r ękę baronow ę, któr ą odbiera mu 
Maruszewicz, nie wiadomo sk ąd przybyły na ten uroczysty wypadek. Zanosz ąca si ę 
od płaczu baronowa, wsparta na Maruszewiczu, opuszc za sal ę, złorzecz ąc przy tym 
swemu adwokatowi, s ądowi, licytantom i komornikom. Pan Ł ęcki blado u śmiecha si ę, 
a tymczasem zniszczony śydek mówi: - Osiemdziesi ąt tysi ęcy i sto rubli...  
- Osiemdziesi ąt pi ęć... - wtr ąca Szlangbaum.  
Pan Ł ęcki cały zamienia si ę we wzrok i słuch. Wzrokiem dostrzega ju Ŝ tylko 
trzech licytantów, a słuchem chwyta wyrazy otyłego pana:  
- Osiemdziesi ąt osiem tysi ęcy...  
- Osiemdziesi ąt osiem i sto rubli - mówi mizerny śydek.  
- Niech b ędzie dziewi ęćdziesi ąt - ko ńczy stary Szlangbaum, uderzaj ąc r ęką w 
stół.  
- Dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy - mówi komornik - po raz pierwszy...  
Pan Ł ęcki, zapomniawszy o etykiecie, pochyla si ę do zakrystiana i szepcze mu:  
- Licytuj Ŝe pan!...  
- Co si ę pan tak skrobiesz?... - pyta zakrystian zniszczone go śydka.  
- A co si ę pan rozbijasz? - odzywa si ę do zakrystiana drugi komornik. - Kupisz 
pan dom czy co?... Wyno ś si ę pan!...  

 
- Dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy po raz drugi!... - woła komornik.  
Pan Ł ęcki robi si ę szary na twarzy.  
- Dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli po raz... trzeci!... - powtarza komornik i  
uderza małym młotkiem o zielone sukno.  
- Szlangbaum kupił!... - odzywa si ę jaki ś głos na sali. Pan Ł ęcki toczy dokoła 
bł ędnym wzrokiem i teraz dopiero spostrzega swego adwo kata.  

 
- A, panie mecenasie - mówi dr Ŝącym głosem - tak si ę nie godzi!...  
- Co si ę nie godzi?..  
- Nie godzi si ę... to jest nieuczciwie!... - powtarza wzburzony pa n Ł ęcki.  
- Co si ę nie godzi?.. - odpowiada ju Ŝ nieco podra Ŝniony adwokat. - Po spłaceniu 
hipotecznych długów zyskuje pan trzydzie ści tysi ęcy rubli...  

 
- Ale mnie ten dom kosztował sto tysi ęcy, a mógł był pój ść, gdyby lepiej pil-no-
wa-no... za sto dwadzie ścia tysi ęcy...  

 
- Tak - potwierdza zakrystian - dom wart ze sto dwa dzie ścia tysi ęcy...  

 
- O!... słyszy pan, panie mecenasie?... - mówi pan Łęcki. - Gdyby si ę 
dopilnowano...  
- Ale Ŝ, panie, prosz ę mi nie mówi ć impertynencyj!... Słucha pan rad pok ątnych 
doradców, łotrów z Pawiaka...  
- O, bardzo prosz ę... - odpowiada obra Ŝony zakrystian. - Nie ka Ŝdy jest łotrem, 
kto siedział na Pawiaku... A co do udzielania rad.. .  
- Tak... dom był wart sto dwadzie ścia tysi ęcy!... - odzywa si ę całkiem 
nieoczekiwany sprzymierzeniec w osobie jegomo ścia z łajdack ą min ą.  

 
Pan Ł ęcki patrzy na niego szklanymi oczyma, ale jeszcze n ie mo Ŝe zorientowa ć si ę 
w sytuacji. Nie Ŝegna si ę z adwokatem, nakłada w sali kapelusz i wychodz ąc 
mruczy:  
"Straciłem przez śydów i adwokatów ze trzydzie ści tysi ęcy rubli... Mo Ŝna było 
dosta ć sto dwadzie ścia tysi ęcy..."  

 
I stary Szlangbaum ju Ŝ wychodzi; wtem zast ępuje mu drog ę pan Cynader, ów pi ękny 
brunet, któremu równego nigdy nie widział pan Ignac y.  
- Co to pan za interesa robi, panie Szlangbaum? - m ówi pi ękny brunet. - Ten dom 
moŜna było kupi ć za siedemdziesi ąt jeden tysi ęcy. On dzi ś wi ęcej niewart...  

 
- Dla jednego niewart, dla drugiego wart; ja zawsze  robi ę tylko dobre interesa - 
odpowiada zamy ślony Szlangbaum. Nareszcie i Rzecki opuszcza sal ę, w której 
odbywa si ę inna licytacja i gromadzi si ę nowa publiczno ść. Pan Ignacy z wolna 
schodzi ze schodów i my śli:  

 



"A wi ęc dom kupił Szlangbaum, i to za dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy, jak 
przepowiedział Klejn. No, ale Ŝ Szlangbaum to przecie nie Wokulski... Stach nie 
zrobiłby takiego głupstwa... Nie!... I z t ą pann ą Izabel ą farsa, plotki..." 
 
 
ROZDZIAŁ DZIEWI ĘTNASTY  
PIERWSZE OSTRZEśENIE 
 
Była pierwsza w południe, kiedy pan Ignacy zbli Ŝał si ę do sklepu, zawstydzony i 
niespokojny. Jak mo Ŝna zmarnowa ć tyle czasu... w porze najwi ększego ruchu 
interesantów?... A nu Ŝ w dodatku stało si ę jakie nieszcz ęście?... I co za 
satysfakcja włóczy ć si ę po ulicach w upał, w śród kurzu i zapachu pra Ŝonych 
asfaltów!...  

 
Istotnie, dzie ń był wyj ątkowo gor ący i jaskrawy: chodniki i kamienie ziały 
Ŝarem, blaszanych szyldów ani latarniowych słupów ni e moŜna było dotkn ąć r ęką, a 
z nadmiaru światła panu Ignacemu zachodziły łzami oczy i czarne  płatki 
zasłaniały mu pole widzenia.  

 
"Gdybym był Panem Bogiem - my ślał - połow ę lipcowych upałów zachowałbym na 
grudzie ń..."  
Nagle spojrzał na wystaw ę sklepow ą (wła śnie mijał okna) i osłupiał. Wystawa ju Ŝ 
drugi tydzie ń nie odnowiona!... Te same br ązy, majoliki, wachlarze, te same 
neseserki, r ękawiczki, parasole i zabawki!... Czy widział kto po dobne 
zgorszenie?  
"Ale Ŝ ja jestem podły człowiek! - mrukn ął do siebie. - Onegdaj spiłem si ę, dzi ś 
włócz ę si ę... Diabli wezm ą bud ę, jak amen w pacierzu..."  

 
Ledwie wszedł do sklepu, niepewny, co mu wi ęcej ci ęŜy: serce czy nogi? - gdy w 
tej chwili porwał go Mraczewski. Ju Ŝ był ostrzy Ŝony na sposób warszawski, 
uczesany i uperfumowany jak dawniej i przez amators two obsługiwał przychodz ących 
gości, sam b ędąc go ściem, jeszcze z tak dalekich okolic. Miejscowi pano wie nie 
mogli wyj ść z podziwu.  

 
- A bój si ę pan Boga, panie Ignacy - zawołał - trzy godziny cz ekam na pana! 
Wyście tu wszyscy głowy potracili...  

 
Wziął go pod rami ę i nie zwa Ŝaj ąc na paru obecnych go ści, którzy ze zdumieniem 
patrzyli na nich, p ędem zaci ągnął Rzeckiego do gabinetu, gdzie stała kasa. Tu 
osiwiałego w swoim zawodzie subiekta pchn ął na twardy fotel i stan ąwszy przed 
nim z załamanymi r ękoma, jak zrozpaczony Germont przed Violett ą, rzekł:  
- Wiesz pan co... Wiedziałem, Ŝe po moim wyje  dzie st ąd interes si ę rozprz ęgnie; 
alem nie przypuszczał, Ŝe tak pr ędko... No, bo Ŝe pan nie siedzisz w sklepie, 
mniejsza: dziury nie b ędzie. Ale jakie ten stary głupstwa wyrabia, to prze cie 
skandal!...  
Zdawało si ę; Ŝe panu Ignacemu brwi posun ą si ę ze zdziwienia na wierzch czoła.  
- Przepraszam!... - zawołał, podnosz ąc si ę z fotelu.  
Ale Mraczewski zmusił go do siedzenia.  
- Przepra...  
- Ju Ŝ tylko niech si ę pan nie odzywa! - przerwał mu pachn ący młody człowiek. - 
Pan wie, co si ę dzieje?... Suzin dzi ś na noc jedzie do Berlina zobaczy ć 
Bismarcka, a potem - do Pary Ŝa na wystaw ę. Koniecznie, słyszy pan?... koniecznie 
namawia Wokulskiego, a Ŝeby z nim jechał. I ten dur...  
- Panie Mraczewski!... Kto pana o śmielił...  

 
- Ja ju Ŝ z natury jestem śmiały, a Wokulski wariat!... Dzi ś dopiero dowiedziałem 
si ę prawdy... Pan wie, ile stary mógłby zarobi ć na tym interesie w Pary Ŝu z 
Suzinem?... Nie dziesi ęć, ale pi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli, panie Rzecki!... I ten 
osioł nie tylko Ŝe nie chce dzi ś jecha ć, ale jeszcze mówi, Ŝe - nie wie, kiedy 
pojedzie. On nie wie, a Suzin mo Ŝe czeka ć z t ą spraw ą najwy Ŝej kilka dni.  
- Có Ŝ Suzin?... - cicho spytał naprawd ę zmi ęszany pan Ignacy.  
- Suzin?... Jest zły, a co gorsza - roz Ŝalony. Mówi, Ŝe Stanisław Piotrowicz ju Ŝ 
nie ten, co był, Ŝe gardzi nim... słowem, awantura!... Pi ęćdziesi ąt tysi ęcy 



rubli zysku i darmo podró Ŝ. No, niech pan sam powie, czy w tych warunkach naw et 
świ ęty Stanisław Kostka nie pojechałby do Pary Ŝa?...  

 
- Z pewno ści ą! - mrukn ął pan Ignacy. - Gdzie Ŝ Stach... to jest, pan Wokulski? - 
dodał, podnosz ąc si ę z fotelu.  
- Jest w pa ńskim mieszkaniu i pisze tam rachunki dla Suzina. Zo baczysz pan; co 
stracicie przez ten figiel.  
Drzwi gabinetu uchyliły si ę i stan ął w nich Klejn z listem w r ęku.  
- Przyniósł lokaj Ł ęckich do starego - rzekł. - Mo Ŝe pan mu odda, bo dzi ś, 
bestia, czego ś taki zły...  

 
Pan Ignacy wzi ął do r ąk bladoniebiesk ą kopert ę ozdobion ą wizerunkiem 
niezapominajek, lecz wahał si ę, czy ma i ść. Tymczasem Mraczewski spojrzał mu 
przez rami ę na adres.  

 
- List od Belci - zawołał - jestem w domu!... - I śmiej ąc si ę, wybiegł z 
gabinetu.  

 
"Do diabła! - mrukn ął pan Ignacy - czy Ŝby te wszystkie plotki miały by ć 
prawd ą?... Wi ęc on dla niej wydaje na kupno kamienicy dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy i 
traci na Suzinie pi ęćdziesi ąt?... Razem sto czterdzie ści tysi ęcy rubli... A ten 
powóz, a te wy ścigi, a te ofiary na cele dobroczynne?... A... a te n Rossi, 
któremu tak gor ąco przypatruje si ę panna Ł ęcka jak śyd dziesi ęciorgu 
przykazaniom?... Ehe!... schowam ja do kieszeni cer emonie..." Zapi ął marynark ę 
na guzik pod szyj ą, wyprostował si ę i poszedł z listem do swego mieszkania. W 
tej chwili dopiero zauwa Ŝył, Ŝe mu troch ę skrzypi ą buty, i poczuł niejak ą ulg ę. 
W mieszkaniu pana Ignacego nad stosem papierów sied ział Wokulski bez surduta i 
kamizelki i pisał.  
- Aha!... - zawołał, podnosz ąc głow ę na widok Rzeckiego. - Nie gniewasz si ę, Ŝe 
ci tu gospodaruj ę jak u siebie?  
- Pryncypał robi ceremonie!... - odezwał si ę z przek ąsem pan Ignacy. - Jest tu 
list od... tych... od Ł ęckich...  
Wokulski spojrzał na adres, gor ączkowo rozerwał kopert ę i czytał... czytał... 
Raz, drugi i trzeci przeczytał list. Rzecki co ś przewracał w swoim biurku, a 
spostrzegłszy, Ŝe jego przyjaciel sko ńczył ju Ŝ czytanie i zamy ślony oparł głow ę 
na r ęku, rzekł suchym tonem:  

 
- Jedziesz dzi ś do Pary Ŝa z Suzinem?  
- Ani my śl ę.  

 
- Słyszałem, Ŝe to jaki ś wielki interes... Pi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli... 
Wokulski milczał.  

 
- Wi ęc jedziesz jutro albo pojutrze, bo podobno Suzin ma  na twój przyjazd 
zaczeka ć par ę dni? - Nie wiem jeszcze, kiedy pojad ę.  
- To  le, Stachu. Pi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli to maj ątek; szkoda go straci ć...  
JeŜeli dowiedz ą si ę, Ŝe wypu ściłe ś z r ąk tak ą sposobno ść...  

 
- Powiedz ą, Ŝem zwariował - przerwał mu Wokulski. Znowu zamilkł i nagle odezwał 
si ę: 
- A gdybym miał do spełnienia wa Ŝniejszy obowi ązek ani Ŝeli zyskanie 
pi ęćdziesi ęciu tysi ęcy?... - Polityczny? - spytał cicho Rzecki z trwog ą w 
oczach, ale i z u śmiechem na ustach.  

 
Wokulski podał mu list. 
- Czytaj - rzekł. - Przekonasz si ę Ŝe s ą rzeczy lepsze od polityki.  
Pan Ignacy z niejakim wahaniem wzi ął list do r ęki, lecz na powtórny rozkaz 
Wokulskiego przeczytał:  
"Wieniec jest prze śliczny i ju Ŝ z góry w imieniu Rossiego dzi ękuj ę panu za ten 
podarunek. Nieporównane jest to dyskretne rozmieszc zenie szmaragdów mi ędzy 
złotymi listkami. Musi Pan koniecznie przyjecha ć do nas jutro na obiad, a Ŝeby śmy 
si ę naradzili nad po Ŝegnaniem Rossiego, a tak Ŝe nad nasz ą podró Ŝą do Pary Ŝa. 



Wczoraj papo powiedział mi, Ŝe jedziemy najdalej za tydzie ń. Naturalnie jedziemy 
razem, gdy Ŝ bez miłego Pa ńskiego towarzystwa podró Ŝ straciłaby dla mnie połow ę 
warto ści. A wi ęc do widzenia.  

 
Izabela Ł ęcka".  
- Nie rozumiem - rzekł pan Ignacy, oboj ętnie rzucaj ąc list na stół. - Dla 
przyjemno ści podró Ŝowania z pann ą Ł ęck ą, a cho ćby radzenia nad prezentami dla... 
dla jej ulubie ńców nie rzuca si ę w błoto pi ęćdziesi ęciu tysi ęcy... je Ŝeli nie 
wi ęcej...  
Wokulski powstał z kanapy i oparłszy si ę obu r ękoma na stole, zapytał: - A gdyby 
mi si ę podobało rzuci ć dla niej cały maj ątek w błoto, to co?..  
śyły nabrzmiały mu na czole, gors koszuli gor ączkowo falował na piersiach. W 
oczach zapalały mu si ę i gasły te same iskry, jakie ju Ŝ widział Rzecki w chwili 
pojedynku z baronem. 
- To co?.. - powtórzył Wokulski.  
- To nic - odpowiedział spokojnie Rzecki. - Przyzna łbym tylko, Ŝe omyliłem si ę, 
nie wiem ju Ŝ który raz w Ŝyciu...  
- Na czym?  
- Dzi ś na tobie. My ślałem, Ŝe człowiek, który nara Ŝa si ę na śmier ć i... na 
plotki dla zdobycia maj ątku, ma jakie ś ogólniejsze cele...  

 
- A dajcie Ŝ mi raz spokój z tym waszym ogółem!... - wykrzykn ął Wokulski, 
uderzaj ąc pi ęści ą w stół. - Co ja robiłem dla niego, o tym wiem, ale ... có Ŝ on 
zrobił dla mnie!... Wi ęc nigdy nie sko ńcz ą si ę wymagania ofiar, które mi nie 
dały Ŝadnych praw?... Chc ę nareszcie raz co ś zrobi ć dla samego siebie... Uszami 
wylewaj ą mi si ę frazesy, których nikt nie wypełnia... Własne szcz ęście - to dzi ś 
mój obowi ązek... inaczej... w łeb bym sobie paln ął, gdybym ju Ŝ nic nie widział 
dla siebie oprócz jakich ś fantastycznych ci ęŜarów. Tysi ące pró Ŝnuj ą, a jeden 
wzgl ędem nich ma obowi ązki!... Czy słyszano co ś potworniejszego?...  

 
- A owacje dla Rossiego to nie ci ęŜar? - spytał pan Ignacy.  
- Nie robi ę ich dla Rossiego.  
- Tylko dla dogodzenia kobiecie... wiem... Ze wszys tkich kas oszcz ędności ta 
jest najmniej pewn ą - odparł Rzecki.  

 
- Jeste ś nieostro Ŝny!... - sykn ął Wokulski.  
- Powiedz - byłem... Tobie si ę zdaje, Ŝe dopiero ty wynalazłe ś miło ść. Znam i ja 
j ą, bah!... Przez kilka lat kochałem si ę jak półgłówek, a tymczasem moja Heloiza 
romansowała z innymi. Bo Ŝe mój!... ile mnie kosztowała ka Ŝda wymiana spojrze ń, 
które chwytałem w przelocie... W ko ńcu w moich oczach wymieniano nawet 
uściski... Wierz mi, Stachu, ja nie jestem tak naiwny , jak my śl ą. Wiele w Ŝyciu 
widziałem i doszedłem do wniosku, Ŝe my wkładamy zbyt du Ŝo serca w zabaw ę 
nazywan ą miło ści ą  
 
- Mówisz tak, bo j e j nie znasz - wtr ącił pochmurnie Wokulski.  
- Ka Ŝda jest wyj ątkow ą, dopóki nam karku nie nadkr ęci. Prawda, Ŝe nie znam t e 
j, ale znam inne. A Ŝeby nad kobietami odnosi ć wielkie zwyci ęstwa, trzeba by ć w 
miar ę impertynentem i w miar ę bezczelnym: dwie zalety, których ty nie posiadasz.  
I dlatego ostrzegam ci ę: niedu Ŝo ryzykuj, bo zostaniesz zdystansowany, je Ŝeli 
ju Ŝ nie zostałe ś. Nigdym do ciebie o tych rzeczach nie mówił, prawd a? nawet nie 
wygl ądam na podobn ą filozofi ę... Ale czuj ę, Ŝe grozi ci niebezpiecze ństwo, wi ęc 
powtarzam: strze Ŝ si ę! i w podłej zabawie nie anga Ŝuj serca, bo ci je w 
asystencji lada chłystka opluj ą. A w tym wypadku, mówi ę ci, człowiek doznaje tak 
przykrych wra Ŝeń, Ŝe... Bodajby ś ich lepiej nie... doczekał!... Wokulski, 
siedz ąc na kanapie, zaciskał pi ęści, ale milczał. W tej chwili zapukano do drzwi 
i ukazał si ę Lisiecki.  

 
- Pan Ł ęcki chce si ę z panem widzie ć. Mo Ŝe tu wej ść? - zapytał subiekt.  

 
- Niech pan poprosi... - odparł Wokulski, śpiesznie wci ągaj ąc kamizelk ę i 
surdut. 
Rzecki wstał z krzesła, smutno pokiwał głow ą i opu ścił swoje mieszkanie.  

 



"Myślałem, Ŝe jest  le - mrukn ął, b ędąc ju Ŝ w sieni. - Alem nie my ślał, Ŝe jest 
aŜ tak  le..."  

 
Ledwie Wokulski zd ąŜył jako tako ogarn ąć si ę, wszedł pan Ł ęcki, a za nim wo  ny 
sklepowy. Pan Tomasz miał oczy krwi ą nabiegłe i sine plamy na policzkach. Rzucił 
si ę na fotel i oparłszy głow ę na tylnej kraw ędzi, ci ęŜko dyszał. Wo  ny stał w 
progu z zakłopotan ą min ą i przebieraj ąc palcami po metalowych guzikach swojej 
liberii, czekał na rozkazy.  
- Wybacz, panie Stanisławie, ale... prosz ę ci ę wody z cytryn ą...wyszeptał pan 
Tomasz. 
- Sodowej wody, cytryny i cukru... Biegnij! - rzekł  Wokulski do wo  nego.  

 
Wo ny wyszedł, zawadzaj ąc wielkimi guzami o drzwi pokoju.  

 
- To nic - mówił pan Tomasz z u śmiechem. - Krótka szyja, upał i irytacja...  

 
Chwil ę odpoczn ę... Zatrwo Ŝony Wokulski zdj ął mu krawat i rozpi ął koszul ę. Potem 
zlał r ęcznik wod ą kolo ńsk ą, któr ą znalazł na biurku Rzeckiego, i z synowsk ą 
troskliwo ści ą wytarł choremu kark, twarz i głow ę.  
Pan Tomasz u ścisn ął mu r ękę.  

 
- Ju Ŝ mi lepiej... Bóg zapła ć... - a potem dodał półgłosem: - podobasz mi si ę w 
tej roli siostry miłosierdzia. Bela nie potrafiłaby  zrobi ć delikatniej... No, 
ona stworzona do tego, a Ŝeby jej usługiwano...  
Wo ny przyniósł syfon i cytryny. Wokulski przyrz ądził limoniad ę i napoił pana 
Tomasza, któremu stopniowo pocz ęły znika ć sine plamy z policzków.  

 
- Id   do mego mieszkania - rzekł Wokulski do wo  nego - i ka Ŝ zaprz ąc konie.  

 
Niech zajedzie przed sklep.  
- Kochany... kochany jeste ś... - mówił pan Tomasz, mocno ściskaj ąc go za r ękę i 
z wdzi ęczno ści ą spogl ądaj ąc na niego zaczerwienionymi oczyma. - Nie przywykłe m 
do podobnej troskliwo ści, poniewa Ŝ Belcia nie zna si ę na tych rzeczach.  

 
Nieumiej ętno ść panny Izabeli w opiekowaniu si ę chorymi w przykry sposób uderzyła 
Wokulskiego. Ale tylko na chwil ę. Powoli pan Tomasz zupełnie odzyskał siły.  
Obfity pot wyst ąpił na czoło, głos wzmocnił si ę i tylko sie ć czerwonych Ŝyłek na 
oczach świadczyła jeszcze o minionym ataku. Przeszedł si ę nawet po pokoju, 
przeci ągnął si ę i zacz ął:  
- A... nie masz poj ęcia, panie Stanisławie, jak si ę dzi ś zirytowałem. Czy dasz 
wiar ę? dom mój sprzedano za dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy!... Wokulski drgn ął.  

 
- Byłem pewny - mówił pan Ł ęcki - Ŝe wezmę cho ć ze sto dziesi ęć tysi ęcy... Ju Ŝ 
na sali słyszałem dokoła siebie głosy, Ŝe kamienica warta sto dwadzie ścia... Ale 
cóŜ - zapragn ął kupi ć j ą śyd, podły lichwiarz, ten Szlangbaum... Porozumiał s i ę 
z konkurentami, a kto wie, czy i nie z moim adwokat em, i - straciłem dwadzie ścia 
albo trzydzie ści tysi ęcy...  

 
Teraz Wokulski wygl ądał na apoplektyka, ale milczał.  
- A tak rachowałem - prawił pan Ł ęcki - Ŝe od pi ęćdziesi ęciu tysi ęcy dasz mi z 
dziesi ęć tysi ęcy rocznie. Na utrzymanie domu wychodzi mi sze ść do o śmiu tysi ęcy, 
wi ęc za reszt ę mogliby śmy z Bel ą co roku wyje ŜdŜać za granic ę. Obiecałem nawet 
dziecku, Ŝe za tydzie ń pojedziemy do Pary Ŝa... Akurat!... Sze ść tysi ęcy rubli 
ledwie wystarcz ą na n ędzne istnienie, a o podró Ŝach ani my śle ć... Nikczemny 
śyd... Nikczemne społecze ństwo, które tak ulega lichwiarzom, Ŝe nie śmie z nimi 
walczy ć nawet przy licytacji... A co mnie najwi ęcej boli, powiem ci, to 
okoliczno ść, Ŝe za tym n ędznym Szlangbaumem mo Ŝe ukrywa si ę jaki chrze ścijanin, 
nawet arystokrata...  

 
Głos znowu zacz ął mu si ę stłumia ć i znowu na twarz wyst ąpiło sinawe zabarwienie. 
Usiadł i napił si ę wody. 
- Podli!... podli!.. - szeptał.  



- Niech si ę pan uspokoi - rzekł Wokulski. - Ile mi pan da gotó wką?  
- Prosiłem adwokata naszego ksi ęcia (bo mój adwokat to łajdak), a Ŝeby odebrał 
nale Ŝną mi sum ę i tobie dor ęczył j ą, panie Stanisławie... Razem trzydzie ści 
tysi ęcy. A Ŝe obiecujesz mi od nich dwadzie ścia procent, wi ęc mam sze ść tysi ęcy 
rubli rocznie na całe utrzymanie. N ędza... ruina!...  

 
- Sum ę pa ńsk ą - odpowiedział Woku ĺski - mog ę umie ści ć w lepszym interesie.  

 
Będzie pan miał dziesi ęć tysi ęcy rocznie...  
- Co mówisz?...  
- Tak. Trafia mi si ę wyj ątkowa okazja...  
Pan Tomasz zerwał si ę z fotelu.  
- Zbawco... dobrodzieju!... - mówił wzruszonym głos em. - Jeste ś 
najszlachetniejszym z ludzi... Ale - dodał cofaj ąc si ę i rozkładaj ąc r ęce - czy 
tylko ty nie stracisz?...  

 
- Ja?... Przecie Ŝ jestem kupcem.  
- Kupiec!... Tak Ŝe mi mów!... - zawołał pan Tomasz: - Dzi ęki tobie przekonałem 
si ę, Ŝe wyraz kupiec jest dzi ś synonimem wielkoduszno ści, delikatno ści, 
bohaterstwa... zacny!...  

 
I rzucił mu si ę na szyj ę, omal nie płacz ąc. Wokulski po raz trzeci usadowił go 
na fotelu, a w tej chwili zapukano do drzwi.  
- Prosz ę. 
Wszedł Henryk Szlangbaum, blady, z błyskawicami w o czach. Stan ął przed panem 
Tomaszem i kłaniaj ąc mu si ę rzekł:  
- Panie - ja jestem Szlangbaum, wła śnie syn tego "podłego" lichwiarza, na 
którego pan tyle wymy ślał w sklepie przy moich kolegach i go ściach...  

 
- Panie... nie wiedziałem... wszelk ą satysfakcj ą jestem gotów... a najpierwej - 
przepraszam... Byłem bardzo zirytowany... - mówił w zruszony pan Tomasz. 
Szlangbaum uspokoił si ę.  
- Prosz ę pana - odparł - zamiast dawa ć mi satysfakcj ą, niech pan posłucha, co 
powiem. Dlaczego mój ojciec kupił pa ński dom? o to na dzi ś mniejsza. śe za ś pana 
nie oszukał - dam stanowczy dowód. Ojciec natychmia st odst ąpi panu ten dom za 
dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy... Wi ęcej powiem - wybuchn ął - nabywca odda go panu za 
siedemdziesi ąt...  

 
- Henryku!... - wtr ącił Wokulski.  
- Ju Ŝ sko ńczyłem. śegnam pana - odpowiedział Szlangbaum i nisko ukłoni wszy si ę 
panu Tomaszowi, wyszedł z pokoju.  
- Co za przykra farsa! - odezwał si ę po chwili pan Tomasz. - Istotnie, 
wypowiedziałem w sklepie par ę gorzkich wyrazów o starym Szlangbaumie, ale pod 
słowem, nie wiedziałem, Ŝe jego syn tu jest... Zwróci mi dom za siedemdziesi ąt 
tysi ęcy, za który dał dziewi ęćdziesi ąt... Paradny!... Có Ŝ ty na to, panie 
Stanisławie?... 
- Mo Ŝe dom naprawd ę wart tylko dziewi ęćdziesi ąt... - nie śmiało odpowiedział 
Wokulski. Pan Tomasz zacz ął zapina ć na sobie odzie Ŝ i krawat. - Dzi ękuj ę ci, 
panie Stanisławie - mówił - i za pomoc, i za zaj ęcie si ę moimi interesami... Co 
za farsa z tym Szlangbaumem!... Ale... ale... Belci a prosi ci ę jutro na obiad... 
Pieni ądze odbierz od adwokata naszego ksi ęcia, a co do procentu, który b ędziesz 
łaskaw...  
- Wypłac ę go natychmiast z góry za pół roku.  
- Bardzo ci wdzi ęczny jestem - ci ągnął pan Tomasz, całuj ąc go w oba policzki. - 
No, do widzenia zatem, do jutra... A nie zapomnij o  obiedzie...  
Wokulski wyprowadził go przez podwórze do bramy, gd zie ju Ŝ czekał powóz.  
- Straszny upał! - mówił pan Tomasz, z trudno ści ą przy pomocy Wokulskiego 
siadaj ąc do powozu. - Có Ŝ znowu za farsa z tymi śydami?... Dał dziewi ęćdziesi ąt 
tysi ęcy, a gotów odst ąpi ć za siedemdziesi ąt... Pocieszne... słowo honoru!... 
Konie ruszyły w stron ę Alei Ujazdowskiej. W drodze do domu pan Tomasz był  
odurzony. Nie czuł upału, tylko ogólne osłabienie i  szum w uszach. Chwilami 
zdawało mu si ę, Ŝe ka Ŝdym okiem widzi inaczej albo Ŝe obydwoma widzi gorzej. 
Oparł si ę w rogu powozu, chwiej ąc si ę za ka Ŝdym silniejszym ruchem jak pijany. 



Myśli i uczucia pl ątały mu si ę w dziwny sposób. Czasem wyobra Ŝał sobie, Ŝe jest 
otoczony sieci ą intryg, z której wydoby ć go mo Ŝe tylko Wokulski. To znowu, Ŝe 
jest ci ęŜko chory i Ŝe tylko Wokulski piel ęgnować by go potrafił. To znowu, Ŝe 
umrze zostawiaj ąc zubo Ŝał ą i od wszystkich opuszczon ą córk ę, któr ą zaopiekowa ć 
by si ę mógł tylko Wokulski. A nareszcie pomy ślał, Ŝe dobrze jest mie ć własny 
powóz, tak lekko nios ący jak ten, którym jedzie - i - Ŝe gdyby poprosił 
Wokulskiego, on zrobiłby mu z niego prezent. "Stras zny upał!" - mrukn ął pan 
Tomasz. 
Konie stan ęły przed domem, pan Tomasz wysiadł i nawet nie kiwn ąwszy głow ą 
Stangretowi, poszedł na gór ę. Ledwie wlókł oci ęŜałe nogi, a gdy znalazł si ę w 
swym gabinecie, padł na fotel w kapeluszu i tak sie dział par ę minut ku 
najwy Ŝszemu zdumieniu słu Ŝącego, który uznał za stosowne poprosi ć panienk ę.  
- Musiał dobrze pój ść interes - rzekł do panny Izabeli - bo ja śnie pan co ś... 
jakby troch ę tego... Panna Izabela, która mimo pozornego chłodu  z najwi ększ ą 
niecierpliwo ści ą oczekiwała na powrót ojca i rezultat licytacji dom u, poszła do 
gabinetu o tyle szybko, o ile mo Ŝna to było pogodzi ć z zasadami przyzwoito ści. 
Zawsze bowiem pami ętała, Ŝe pannie z jej nazwiskiem nie wolno zdradza ć Ŝywszych 
uczu ć, nawet wobec bankructwa. Pomimo przecie Ŝ jej panowania nad sob ą Mikołaj 
poznał (z silnych wypieków na twarzy), Ŝe jest wzruszona, i jeszcze raz dodał 
półgłosem:  
- O! dobrze musiał pój ść interes, bo ja śnie pan... tego... Panna Izabela 
zmarszczyła pi ękne czoło i zatrzasn ęła za sob ą drzwi gabinetu. Jej ojciec wci ąŜ 
siedział w kapeluszu na głowie.  

 
- Có Ŝ, ojcze? - spytała z odcienim niesmaku, patrz ąc w jego czerwone oczy.  
- Nieszcz ęście... ruina!... - odparł pan Tomasz, z trudem zdej muj ąc kapelusz. -  

 
Straciłem trzydzie ści tysi ęcy rubli...  

 
Panna Izabela pobladła i usiadła na skórzanym szezl ongu.  
- Podły śyd, lichwiarz, odstraszył konkurentów, przekupił ad wokata i...  
- Wi ęc ju Ŝ nic nie mamy?... - szepn ęła. - Jak to nic?... Mamy trzydzie ści 
tysi ęcy rubli, a od nich dziesi ęć tysi ęcy rubli procentu... Zacny ten 
Wokulski!... Nie miałem poj ęcia o podobnej szlachetno ści... A gdyby ś wiedziała. 
jak on mnie dzi ś piel ęgnował...  

 
- Dlaczego piel ęgnował?...  
- Miałem mały atak z gor ąca i irytacji...  
- Jaki atak?.. - Krew uderzyła mi do głowy... ale t o ju Ŝ przeszło... Podły 
śyd... no, ale Wokulski - powiadam ci, Ŝe to co ś nadludzkiego.  

 
Zacz ął płaka ć.  
- Papo, co tobie?... Ja poszl ę po doktora.... - zawołała panna Izabela, kl ękaj ąc 
przed fotelem.  
- Nic, nic... uspokój si ę... Pomy ślałem tylko, Ŝe gdybym umarł, Wokulski jest 
jedynym człowiekiem, któremu mogłaby ś zaufa ć...  

 
- Nie rozumiem... - Chciała ś powiedzie ć: nie poznajesz mnie, prawda?... Dziwi 
ci ę to, Ŝe twój los mógłbym powierzy ć kupcowi?... Ale widzisz... kiedy w 
nieszcz ęściu jedni sprzysi ęgli si ę przeciw nam, inni opu ścili nas, on pospieszył 
z pomoc ą, a mo Ŝe mi nawet Ŝycie uratował... My, apoplektycy, niekiedy bardzo 
blisko ocieramy si ę o śmier ć... Wi ęc gdy mnie cucił, pomy ślałem, kto by si ę tob ą 
uczciwie zaopiekował? Bo nie Joasia ani Hortensja, ani nikt... Tylko maj ętne 
sieroty znajduj ą opiekunów...  

 
Panna Izabela spostrzegłszy, Ŝe ojciec stopniowo odzyskuje siły i władz ę nad 
sob ą, powstała z kl ęczek i usiadła na szezlongu.  
- Zatem, ojcze, jak ąŜ rol ę przeznaczasz temu panu? - spytała chłodno.  
- Rol ę?... powtórzył przypatruj ąc si ę jej uwa Ŝnie.  
- Rol ę... doradcy... przyjaciela domu... opiekuna... Opie kuna tego maj ąteczku, 
jaki by ci pozostał...  



- O, pod tym wzgl ędem ja go ju Ŝ dawniej oceniłam. Jest to człowiek energiczny i 
przywi ązany do nas... Zreszt ą mniejsza z tym - dodała po chwili. - Jak Ŝe papo 
sko ńczył z kamienic ą?  
- Mówi ę ci jak. Łotr śyd dał dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy, wi ęc nam zostało 
trzydzie ści. A Ŝe poczciwy Wokulski b ędzie mi płacił od tej sumy dziesi ęć 
tysi ęcy... Trzydzie ści trzy procent, wyobra   sobie. - Jak to trzydzie ści trzy? - 
przerwała panna Izabela. - Dziesi ęć tysi ęcy to dziesi ęć procent...  

 
- Ale gdzie Ŝ znowu! Dziesi ęć od trzydziestu to znaczy trzydzie ści trzy procent.  

 
WszakŜe procent znaczy: pro centum - "za sto", rozumiesz?   
- Nie rozumiem - odpowiedziała panna Izabela, potrz ąsaj ąc głow ą.  
- Rozumiem, Ŝe dziesi ęć to znaczy dziesi ęć; ale je Ŝeli w j ęzyku kupieckim 
dziesi ęć nazywa si ę trzydzie ści trzy, to niech i tak b ędzie.  

 
- Widzisz, Ŝe nie rozumiesz. Zaraz wyja śniłbym ci to, ale - takim znu Ŝony, Ŝe 
si ę troch ę prze śpi ę...  

 
- Mo Ŝe posła ć po doktora? - spytała panna Izabela, podnosz ąc si ę z siedzenia. - 
BoŜe uchowaj!... - zawołał pan Tomasz i zatrz ąsł r ękoma. - Niechbym si ę tylko 
wdał w doktorów, a z pewno ści ą bym nie Ŝył...  

 
Panna Izabela nie nalegała dłu Ŝej; ucałowała ojca w r ękę i w czoło i poszła do 
swego buduaru, gł ęboko zadumana.  
Niepokój trapi ący j ą od kilku dni: jak si ę sko ńczy licytacja? opu ścił j ą tak, Ŝe 
śladu nie zostało po nim. Wi ęc maj ą jeszcze dziesi ęć tysi ęcy rubli rocznie i 
trzydzie ści tysi ęcy rubli gotówk ą?... Zatem pojad ą na wystaw ę parysk ą, potem 
moŜe do Szwajcarii, a na zim ę znowu do Pary Ŝa. Nie!... Na zim ę wróc ą do 
Warszawy, a Ŝeby znowu otworzy ć dom. I je Ŝeli znajdzie si ę jaki maj ętny człowiek, 
niestary i niebrzydki (jak na przykład baron albo m arszałek... br!...), wreszcie 
nie parweniusz i niegłupi... (No, głupi mo Ŝe sobie by ć; w ich towarzystwie 
mądrym jest tylko Ochocki, a i to dziwak!). Je Ŝeli znajdzie si ę taki epuzer - 
panna Izabela zdecyduje si ę ostatecznie...  
"Wyborny jest papa z tym Wokulskim!" - my ślała panna Izabela, chodz ąc tam i na 
powrót po swoim gabinecie.  

 
Wokulski moim opiekunem!... Wokulski mo Ŝe by ć bardzo dobrym doradc ą, 
plenipotentem, zreszt ą opiekunem maj ątku... Ale tytuł opiekuna mo Ŝe nosi ć tylko 
ksi ąŜę, zreszt ą nasz kuzyn i dawny przyjaciel rodziny..."  
WciąŜ chodziła po pokoju tam i na powrót ze skrzy Ŝowanymi na piersiach r ękoma i 
nagle przyszło jej na my śl: sk ąd ojciec tak dzi ś rozczulił si ę nad Wokulskim?... 
Jak ą czarodziejsk ą sił ą ten człowiek, pozyskawszy całe jej otoczenie, obec nie 
zdobył ju Ŝ ostatni ą pozycj ę, ojca!... Ojciec, pan Tomasz Ł ęcki, płakał... On, z 
którego oczu od śmierci matki nie stoczyła si ę ani jedna łza...  

 
"Musz ę jednak przyzna ć, Ŝe jest to bardzo dobry człowiek - rzekła w sobie. -  
Rossi nie byłby tak zadowolony z Warszawy, gdyby ni e troskliwo ść Wokulskiego. 
No, ale Ŝ moim opiekunem, nawet w razie nieszcz ęścia, nie b ędzie... Co do 
maj ątku, owszem, niech nim rz ądzi; ale opiekunem!... Ojciec musi by ć ogromnie 
osłabiony, je Ŝeli wpadł na podobn ą kombinacj ę..." Około szóstej wieczorem panna 
Izabela b ędąc w salonie usłyszała dzwonek w przedpokoju, a pote m niecierpliwy 
głos Mikołaja:  
- Mówiłem: jutro przyj ść, bo dzi ś pan chory.  

 
- Co ja zrobi ę, kiedy pan jak ma pieni ądze, to jest chory, a jak jest zdrów, to 
nie ma pieni ędzy?... - odpowiedział inny głos, nieco zacinaj ący z Ŝydowska.  
W tej chwili rozległ si ę w przedpokoju szelest kobiecej sukni i wbiegła pan na 
Florentyna, mówi ąc:  
- Cicho!... na Boga, cicho!... Niech pan Szpigelman  przyjdzie jutro... Przecie Ŝ 
pan Szpigelman wie, Ŝe s ą pieni ądze...  
- Wła śnie ja dlatego dzisiaj przychodz ę ju Ŝ trzeci raz. A jutro przyjd ą inni i 
ja znów b ędę czekał... Krew uderzyła do głowy pannie Izabeli, k tóra, nie zdaj ąc 
sobie sprawy z tego, co robi, nagle weszła do przed pokoju.  



- Co to jest?... - zapytała panny Florentyny.  
Mikołaj wzruszył ramionami i na palcach wyszedł do kuchni.  
- To ja jestem, panno hrabianko... Dawid Szpigelman  - odpowiedział niewielki 
człowiek z czarnym zarostem i w czarnych okularach. - Ja do pana hrabiego 
przyszedłem na mały interes... - Kochana Belu... - odezwała si ę panna 
Florentyna, chc ąc wyprowadzi ć kuzynk ę.  
Ale panna Izabela wyrwała si ę jej z r ąk i zobaczywszy, Ŝe gabinet ojca jest 
wolny, kazała tam wej ść Szpigelmanowi.  

 
- Zastanów si ę, Belu, co robisz?... - upominała j ą panna Florentyna.  
- Chc ę raz dowiedzie ć si ę prawdy - rzekła panna Izabela.  
Zamknęła drzwi gabinetu, siadła na fotelu i patrz ąc w okulary Szpigelmanowi, 
zapytała:  
- Jaki interes ma pan do mego ojca?  
- Przepraszam pann ę hrabiank ę - odpowiedział przybysz, kłaniaj ąc si ę - to jest 
bardzo mały interes. Ja tylko chc ę odebra ć moje pieni ądze...  
- Ile?  
- Zbierze si ę moŜe z osiemset rubli...  
- Dostanie pan jutro.  
- Przepraszam pann ę hrabiank ę, ale ja ju Ŝ od pół roku co tydzie ń dostaj ę same 
tylko jutro, a nie widz ę ani procentu, ani kapitału.  
Panna Izabela poczuła brak oddechu i ściskanie serca. Wnet jednak Ŝe zapanowała 
nad sob ą.  

 
- Pan wiesz, Ŝe ojciec mój odbiera trzydzie ści tysi ęcy rubli... Prócz tego 
(mówiła, sama nie wiedz ąc dlaczego!) b ędziemy mieli dziesi ęć tysi ęcy rocznie...  

 
Pańska sumka przepa ść nie mo Ŝe, chyba pan rozumie...  

 
- Sk ąd dziesi ęć?... - spytał śyd i zuchwale podniósł głow ę  
- Jak to sk ąd? - odparła oburzona. - Procent od naszego maj ątku.  
- Od trzydziestu tysi ęcy?... - wtr ącił śyd z u śmiechem, my śl ąc, Ŝe chc ą go 
wyprowadzi ć w pole.  
- Tak.  
- Przepraszam pann ę hrabiank ę - ironicznie odparł Szpigelman - ja dawno robi ę 
pieni ędzmi, ale takiego procentu nigdy nie widziałem. Od trzydziestu tysi ęcy pan 
hrabia mo Ŝe mie ć trzy tysi ące, i jeszcze na bardzo niepewnej hipotece. Ale co 
mnie do tego... Mój interes jest, Ŝebym ja odebrał moje pieni ądze. Bo jak jutro 
przyjd ą inni, to oni znowu b ędą lepsi od Dawida Szpigelmana, a jak pan hrabia 
reszt ę odda na procent, to ja b ędę musiał czeka ć rok...  
Panna Izabela zerwała si ę z fotelu. 
- Wi ęc ja pana zapewniam, Ŝe jutro dostaniesz pieni ądze! - zawołała, patrz ąc na 
niego z pogard ą.  
- Słowo? - spytał śyd, delektuj ąc si ę w duszy jej pi ękno ści ą.  

 
- Słowo daj ę, Ŝe jutro b ędziecie wszyscy spłaceni... Wszyscy, i to co do 
grosza!...  
śyd ukłonił si ę do ziemi i cofaj ąc si ę tyłem, opu ścił gabinet.  

 
- Zobacz ę, jak panna hrabianka dotrzyma słowa... - rzekł na odchodnym.  
Stary Mikołaj znowu był w przedpokoju i z tak ą gracj ą otworzył drzwi 
Szpigelmanowi, Ŝe ten ju Ŝ z sieni zawołał:  
- Co si ę pan tak rozbijasz, panie kamerdyner?...  
Blada z gniewu panna Izabela biegła do sypialni ojc a. Zast ąpiła jej drog ę panna 
Florentyna.  
- Daj Ŝe spokój, Belciu - mówiła składaj ąc r ęce - ojciec taki chory...  
- Zapewniłam tego człowieka, Ŝe wszystkie długi b ędą spłacone, i musz ą by ć 
spłacone... Cho ćbyśmy mieli nie jecha ć do Pary Ŝa... Wła śnie pan Tomasz w 
pantoflach i bez surduta z wolna przechadzał si ę po sypialni, kiedy weszła 
córka. Spostrzegła, Ŝe ojciec wygl ąda bardzo mizernie, Ŝe ma obwisłe ramiona, 
obwisłe siwe w ąsy, obwisłe powieki i jest pochylony jak starzec; a le uwagi te 
powstrzymały j ą tylko od wybuchu, nie za ś od załatwienia interesu.  

 



- Przepraszam ci ę, Belu, Ŝe mnie widzisz w takim negli Ŝu... Có Ŝ si ę stało?...  
- Nic, ojcze - odparła hamuj ąc si ę. - Był tu jaki ś śyd...  

 
- Ach, pewnie ten Szpigelman... Dokuczliwa bestia j ak komar w lesie!... - 
zawołał pan Tomasz, chwytaj ąc si ę za głow ę. - Niech jutro przyjdzie...  
- Wła śnie przyjdzie, on i... inni...  

 
- Dobrze... bardzo dobrze... Dawno ju Ŝ my ślałem załatwi ć ich... No, chwała Bogu, 
Ŝe ochłodziło si ę chocia Ŝ troch ę...  
Panna Izabela była zdumiona spokojem ojca i jego zł ym wygl ądem. Zdawało si ę, Ŝe 
od południa przybyło mu kilka lat wieku. Usiadła na  krze śle i ogl ądaj ąc si ę po 
sypialni, spytała jakby od niechcenia:  
- Du Ŝo im papo winien?  
- Niewiele... drobiazg... par ę tysi ęcy rubli...  
- To s ą te pieni ądze, o których mówiła ciotka, Ŝe je kto ś w marcu wykupił?...  

 
Pan Ł ęcki stan ął na środku pokoju i strzeliwszy palcami zawołał:  

 
- A bodaj Ŝe ci ę!... O tamtych na śmier ć zapomniałem...  

 
- Zatem mamy wi ęcej długów ni Ŝ par ę tysi ęcy?... - Tak... tak... Troch ę wi ęcej...  
Myśl ę, Ŝe pi ęć do sze ściu tysi ęcy... Poprosz ę poczciwego Wokulskiego, to mi to 
załatwi...  

 
Panna Izabela mimo woli wstrz ąsnęła si ę.  
- Szpigelman mówił - rzekła po chwili - Ŝe od naszej sumy nie mo Ŝna mie ć 
dziesi ęciu tysi ęcy rubli procentu. Najwy Ŝej trzy tysi ące, i to na niepewnej 
hipotece...  
- Ma racj ę - na hipotece, ale przecie Ŝ handel to nie hipoteka... Handel mo Ŝe da ć 
trzydzie ści od trzydziestu... Ale... a sk ąd Szpigelman wie o naszym procencie? - 
spytał pan Tomasz, zamy śliwszy si ę nieco.  

 
- Ja mu powiedziałam niechc ący... - tłomaczyła si ę zarumieniona panna Izabela.  
- Szkoda, Ŝeś mu to powiedziała... wielka szkoda!... o takich rz eczach lepiej 
nie mówi ć...  
- Czy to co złego? - szepn ęła.  
- Złego?... No, nic złego, mój Bo Ŝe... Ale zawsze lepiej, gdy ludzie nie znaj ą 
ani wysoko ści, ani  ródła dochodów... Baron, wreszcie sam marszałek nie  mieliby 
reputacji milionerów i filantropów, gdyby znano wsz ystkie ich sekreta...  
- Dlaczegó Ŝ to, ojcze?... - Dziecko jeszcze jeste ś - mówił nieco zakłopotany pan 
Tomasz - jeste ś idealistka, wi ęc... mogłoby ci ę to zrazi ć do nich... Ale masz 
przecie rozum. Baron, widzisz, utrzymuje jak ąś spółk ę z lichwiarzami, a fortuna 
marszałka urosła głównie ze szcz ęśliwych pogorzeli, no... i troch ę z handlu 
bydłem w czasie wojny sewastopolskiej...  

 
- Wi ęc tacy s ą moi konkurenci?... - szepn ęła panna Izabela.  
- To nic nie znaczy, Belu!... Maj ą pieni ądze i du Ŝy kredyt, a to główna rzecz - 
uspakajał j ą pan Tomasz. Panna Izabela potrz ąsnęła głow ą, jakby chc ąc odp ędzi ć 
przykre my śli.  

 
- Wi ęc my, papo, ju Ŝ nie pojedziemy do Pary Ŝa...  
- Dlaczego, moje dziecko, dlaczego?...  
- Je Ŝeli papo zapłaci pi ęć albo sze ść tysi ęcy tym śydom...  
- O to si ę nie l ękaj. Poprosz ę Wokulskiego, a Ŝeby wystarał mi si ę o tak ą sum ę na 
sze ść albo na siedem procent, i b ędziemy płacili na jej rzecz jakie ś czterysta 
rubli rocznie. No, a mamy przecie dziesi ęć tysi ęcy.  

 
Panna Izabela zwiesiła głow ę i cicho przebieraj ąc palcami po stole, dumała. 
- Czy ty, ojcze - rzekła po namy śle - nie obawiasz si ę Wokulskiego?...  

 
- Ja?... - krzykn ął pan Tomasz i pi ęściami uderzył si ę w piersi. - Ja obawiam 
si ę Joasi, Hortensji, nawet naszego ksi ęcia i zreszt ą ich wszystkich razem, ale 



nie Wokulskiego. Gdyby ś widziała, jak on dzi ś obcierał mnie wod ą kolo ńsk ą... A z 
jak ą trwog ą patrzył na mnie!... To najszlachetniejszy człowiek , jakiego 
spotkałem w Ŝyciu... On nie dba o pieni ądze, interesów na mnie robi ć nie mo Ŝe, 
ale dba o moj ą przyja  ń... Bóg mi go zesłał, i jeszcze w chwili, w której. .. w 
której zaczynam czu ć staro ść, a mo Ŝe śmier ć...  

 
I powiedziawszy to pan Tomasz zacz ął mruga ć powiekami, z których znowu spadło mu 
kilka łez.  
- Papo, ty jeste ś chory!... - zawołała przestraszona panna Izabela.  
- Nie, nie!... To upał, irytacja, a nade wszystko.. . Ŝal do ludzi. Pomy śl tylko: 
był kto u nas dzisiaj?... Nikt, bo my śl ą, Ŝeśmy ju Ŝ wszystko stracili... Joanna 
boi si ę, Ŝebym od niej nie po Ŝyczył na jutrzejszy obiad...To samo baron i 
ksi ąŜę... Jeszcze baron, dowiedziawszy si ę, Ŝe zostało nam trzydzie ści tysi ęcy, 
przyjdzie tu... dla ciebie. Bo pomy śli, Ŝe cho ćby si ę z tob ą o Ŝenił bez posagu, 
to jednak nie b ędzie potrzebował wydawa ć pieni ędzy na mnie... Ale uspokój si ę: 
gdy usłysz ą, Ŝe mamy dziesi ęć tysi ęcy rubli rocznie, wróc ą tu wszyscy, a ty 
znowu b ędziesz jak dawniej królowała w twoim salonie... Bo Ŝe, jaki ja dzi ś 
jestem zdenerwowany!... - mówił pan Tomasz, obciera j ąc załzawione oczy.  

 
- Ja poszl ę po doktora, papo?...  
Ojciec zamy ślił si ę.  

 
- To ju Ŝ jutro, jutro... do jutra mo Ŝe mi samo przejdzie...  
W tej chwili rozległo si ę pukanie do drzwi.  
- Kto tam?... Co tam?... - zapytał pan Tomasz.  
- Pani hrabina przyjechała - odpowiedział z korytar za głos panny Florentyny.  
- Joasia?!... - zawołał pan Tomasz z radosnym zdziw ieniem. - Wyjd  Ŝe do niej, 
Belciu... Musz ę si ę troch ę ogarn ąć... No, no!... Zało Ŝę si ę, Ŝe ju Ŝ wie o 
trzydziestu tysi ącach... Wyjd  Ŝe, Belu... Mikołaj!...  

 
Zacz ął kr ęci ć si ę po sypialni, szukaj ąc rozmaitych cz ęści ubrania, a tymczasem 
panna Izabela wyszła do ciotki, ju Ŝ oczekuj ącej na ni ą w salonie. Zobaczywszy 
pannę Izabel ę, hrabina pochwyciła j ą w obj ęcia.  

 
- Jaki Ŝ Bóg dobry - zawołała - Ŝe zesłał wam tyle szcz ęścia! Có Ŝ to, podobno 
Tomasz wzi ął za kamienic ę dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy, i twój posag ocalony?... 
Nigdy bym nie przypuszczała.  
- Ojciec, ciociu, spodziewał si ę wzi ąć wi ęcej i tylko jaki ś śyd, nowonabywca, 
odstr ęczył konkurentów - odpowiedziała troch ę ura Ŝona panna Izabela.  

 
- Ach, moje dziecko, Ŝe te Ŝ nie przekonała ś si ę jeszcze o niepraktyczno ści ojca. 
On moŜe wyobra Ŝać sobie, Ŝe dom wart był miliony, a ja swoj ą drog ą wiem od ludzi 
kompetentnych, Ŝe co najwy Ŝej wart jest siedemdziesi ąt par ę tysi ęcy. Przecie Ŝ co 
dzie ń od kilku dni sprzedaj ą si ę kamienice z licytacji, wiadomo, jakie s ą i co 
za nie płac ą. Zreszt ą nie ma o czym mówi ć; ojciec niech wyobra Ŝa sobie, Ŝe go 
oszukano, a ty, Belu, módl si ę za zdrowie tego śyda, który dał wam 
dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy... Ale a propos: wiesz, Ŝe Kazio Starski wrócił?...  
Silny rumieniec wyst ąpił na twarz panny Izabeli.  
- Kiedy? sk ąd?... - zapytała zmieszana.  
- Obecnie z Anglii, dok ąd przyjechał prosto z Chin. Zawsze pi ękny i obecnie 
jedzie do babki, która zdaje si ę, odda mu maj ątek.  
- To w s ąsiedztwie cioci? - Wła śnie o tym chc ę mówi ć. Ogromnie dopytywał si ę o 
ciebie, a ja b ędąc przekonana, Ŝe ju Ŝ chyba wyleczyła ś si ę ze swych kaprysów, 
radziłam mu, a Ŝeby was jutro odwiedził.  

 
- Jak to dobrze!... - zawołała uradowana panna Izab ela.  
- A widzisz!... - odpowiedziała hrabina, całuj ąc j ą. - Ciotka zawsze o tobie 
myśli. Dla ciebie jest to wyborna partia, któr ą tym łatwiej b ędzie zrobi ć, Ŝe 
Tomasz ma kapitalik, który powinien mu wystarczy ć, a Kazio co ś słyszał o zapisie 
ciotki Hortensji dla ciebie. No, przypuszczam, Ŝe Starski jest troch ę zadłu Ŝony. 
W kaŜdym razie to, co mu zostanie z maj ątku babki, z tym, co ty mo Ŝesz wzi ąć po 
Hortensji, powinno by wam na jaki ś czas wystarczy ć. A pó  niej zobaczymy. On ma 
jeszcze stryja, ty masz mnie, wi ęc wasze dzieci nie doznaj ą biedy. Panna Izabela 



w milczeniu ucałowała r ęce ciotki. W tej chwili była tak pi ękna, Ŝe hrabina, 
schwyciwszy j ą w obj ęcia, poci ągnęła do lustra i śmiej ąc si ę, rzekła:  

 
- No, prosz ę ci ę, tylko mi jutro tak wygl ądaj, a przekonasz si ę, Ŝe w sercu 
Kazia odnowi ą si ę zabli  nione rany... Cho ć szkoda, Ŝeś go wtedy odrzuciła!... 
Mieliby ście dzi ś ze sto albo i sto pi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli wi ęcej... 
WyobraŜam sobie, Ŝe ten biedny chłopak z rozpaczy musiał bardzo wydaw ać 
pieni ądze. Ale, ale... - dodała hrabina - czy prawda, Ŝe chcecie jecha ć z ojcem 
do Pary Ŝa?..  
- Mamy zamiar.  
- Prosz ę ci ę, Belu - upominała j ą ciotka - tego nie rób. Ja wła śnie chc ę wam 
zaproponowa ć, a Ŝeby ście u mnie sp ędzili t ę resztk ę lata. I musisz to zrobi ć, 
cho ćby ze wzgl ędu na Starskiego. Pojmujesz, Ŝe młody chłopak na wsi b ędzie si ę 
nudził, b ędzie marzył... Mo Ŝecie widywa ć si ę co dzie ń, a w takich warunkach 
najłatwiej b ędzie przywi ązać go, a nawet... zobowi ązać...  
Panna Izabela zarumieniła si ę mocniej ni Ŝ poprzednio i spu ściła pi ękną głow ę.  

 
- Ciociu! - szepn ęła.  
- Ach, moje dziecko, tylko nie baw si ę ze mn ą w dyplomatk ę. Panna w twoim wieku 
ju Ŝ powinna wyj ść za m ąŜ, a nade wszystko nie powtarza ć dawnych bł ędów. Kazio 
jest wyborn ą parti ą: niepr ędko sprzykrzy ci si ę, no... a gdyby si ę sprzykrzył, 
to... ju Ŝ b ędzie m ęŜem i na wiele rzeczy musi by ć pobła Ŝliwym, tak jak i ty dla 
niego. Gdzie Ŝ ojciec?  
- Ojciec troch ę niezdrów...  
- Wielki Bo Ŝe!... Chyba zanadto wzruszyło go niespodziewane szc zęście...  

 
- Ojciec wła śnie zachorował z gniewu na tego śyda...  
- On wiecznie w złudzeniach! - odparła hrabina, pod nosz ąc si ę z kanapy.  
- Wst ąpi ę do niego na chwil ę i pogadam o waszych wakacjach. Co za ś do ciebie, 
Belu, spodziewam si ę, Ŝe potrafisz skorzysta ć z czasu.  

 
Po półgodzinnej, poufałej konwersacji z panem Tomas zem hrabina po Ŝegnała 
siostrzenic ę, jeszcze raz polecaj ąc jej Starskiego.  
Około dziewi ątej pan Tomasz, wbrew zwyczajowi, poszedł spa ć, a panna Izabela 
wezwała do swego pokoju na rozmow ę kuzynk ę Florentyn ę.  
- Wiesz, Floro - rzekła, siadaj ąc w półle Ŝącej pozycji na szezlongu - powrócił 
Kazio Starski i jutro ma by ć u nas.  
- Aaa!... - szepn ęła panna Florentyna, jakby wypadek ten był ju Ŝ jej wiadomy. - 
Wiec nie gniewa si ę?... - spytała akcentuj ąc ostatni frazes.  
- Zapewne... Zreszt ą nie wiem... - u śmiechn ęła si ę panna Izabela. - Ciotka mówi, 
Ŝe jest bardzo pi ękny...  

 
- I zadłu Ŝony... Ale có Ŝ to szkodzi. Kto dzisiaj nie ma długów!  
- Có Ŝ by ś powiedziała, Floro, gdybym...  

 
- Gdyby ś za niego wyszła?... Naturalnie, powinszowałabym wa m obojgu. Ale co na 
to powie baron, marszałek, Ochocki, a nade wszystko ... Wokulski?...  
Panna Izabela podniosła si ę gwałtownie.  
- Moja droga, sk ądŜe znowu przychodzi ci do głowy ten... Wokulski?...  
- Nie mnie on przychodzi do głowy - odparła panna F lorentyna, skubi ąc ta śmę 
swego stanika - tylko przypominam sobie, co ś mi mówiła jeszcze w kwietniu... Ŝe 
ten człowiek od roku ścigał ci ę spojrzeniami, Ŝe osacza ci ę ze wszystkich 
stron...  

 
Panna Izabela roze śmiała si ę.  

 
- Ach, pami ętam!... Rzeczywi ście, tak mi si ę wówczas zdawało... Dzi ś jednak, 
kiedym go poznała troch ę lepiej, widz ę, Ŝe nie nale Ŝy do tej kategorii ludzi, 
których mo Ŝna si ę l ękać. Uwielbia mi ę po cichu, to prawda! ale Ŝ tak samo b ędzie 
mnie uwielbiał nawet wówczas, gdybym wyszła za... z a mąŜ... Wielbicielom tego, 
co Wokulski, gatunku wystarcza spojrzenie, u ścisk r ęki...  

 



- Czy jeste ś tego pewna?  

 
- Najzupełniej. Zreszt ą przekonałam si ę, Ŝe to, co wydawało mi si ę sidłami z 
jego strony, jest tylko interesem. Ojciec po Ŝycza mu trzydzie ści tysi ęcy rubli i 
kto wie, czy wszystkie jego zabiegi nie do tego był y skierowane...  

 
- A je Ŝeli jest inaczej? - zapytała panna Florentyna, ci ągle bawi ąc si ę 
obszyciem swego stanika. - Moja droga, daj Ŝe spokój! - oburzyła si ę panna 
Izabela. - Co ci na tym zale Ŝy, a Ŝeby psu ć mi humor?  
- Ty ś to powiedziała, Ŝe c i ludzie umiej ą cierpliwie czeka ć, usidla ć, nawet 
wszystko ryzykowa ć i łama ć...  

 
- Ale nie Wokulski.  
- Przypomnij sobie barona.  
- Baron obraził go publicznie.  
- A ciebie przeprosił.  
- Ach, Floro, prosz ę ci ę, nie dr ęcz mnie!... - wybuchn ęła panna Izabela. - 
Gwałtem chcesz zrobi ć demona z kupczyka, mo Ŝe dlatego, Ŝe... tyle stracili śmy na 
kamienicy... Ŝe ojciec jest chory i Ŝe... Starski wrócił...  

 
Panna Florentyna zrobiła gest, jakby chc ąc jeszcze co ś powiedzie ć, ale 
pohamowała si ę.  

 
- Dobranoc, Belu - rzekła. - Mo Ŝe teraz masz racj ę...  
I wyszła.  
Przez cał ą noc śnił si ę pannie Izabeli Starski jako m ąŜ, Rossi jako pierwszy 
platoniczny kochanek, Ochocki jako drugi, a Wokulsk i jako plenipotent ich 
maj ątku. Dopiero około dziesi ątej rano obudziła j ą panna Florentyna donosz ąc, Ŝe 
przyszedł Szpigelman i jeszcze jeden śyd.  
- Szpigelman?... Ach, prawda!... Zapomniałam o nim.  Powiedz mu, niech przyjdzie 
pó  niej... Czy papo wstał?  

 
- Wstał od godziny. Mówiłam mu wła śnie o śydach, a on prosi ci ę, a Ŝeby ś napisała 
list do Wokulskiego....  

 
- Po co?... 
- śeby był łaskaw przyj ść do nas w południe i uregulowa ć rachunki tych śydów.  

 
- Prawda, Ŝe Wokulski ma nasze pieni ądze - rzekła panna Izabela. - Ale mnie 
pisa ć o tym do niego nie wypada. Napisz ty, Floro, w imi eniu ojca... O, tu jest 
papier, na moim biurku...  
Panna Florentyna napisała Ŝądany list, a tymczasem panna Izabela zacz ęła si ę 
ubiera ć. Wiadomo ść o śydach zrobiła na niej wra Ŝenie zimnej wody, a my śl o 
Wokulskim zaniepokoiła j ą.  

 
"Wi ęc my naprawd ę nie mo Ŝemy obej ść si ę bez tego człowieka?... mówiła w duszy. - 
No, je Ŝeli ma nasze pieni ądze, to naturalnie musi spłaca ć nasze długi..."  

 
- Bardzo go pro ś - rzekła do panny Florentyny - a Ŝeby przyjechał jak 
naj śpieszniej... Bo gdyby tych obrzydliwych śydów zastał u nas Starski...  

 
- Zna on ich dawniej ani Ŝeli my - szepn ęła Flora.  
- W ka Ŝdym razie byłoby to okropne. Ty nie wiesz, jakim to nem przemawiał do mnie 
wczoraj ten... ten...  
- Szpigelman - wtr ąciła panna Florentyna. - O, to zuchwały śyd...  
Zapiecz ętowała list i wyszła z nim do przedpokoju, a Ŝeby wyprawi ć czekaj ących 
tam śydów. Panna Izabela ukl ękła przed alabastrowym pos ąŜkiem Matki Boskiej, 
błagaj ąc j ą, a Ŝeby posłaniec zastał Wokulskiego w domu i a Ŝeby Starski nie 
spotkał si ę u nich z śydami. Alabastrowa Matka Boska wysłuchała pró śb panny 
Izabeli; w godzin ę bowiem, przy śniadaniu, Mikołaj dor ęczył jej trzy listy. 
Jeden był od ciotki hrabiny. Zawiadamiała w nim, Ŝe dzi ś mi ędzy drug ą i trzeci ą 
przyjd ą do jej ojca lekarze na konsylium, Ŝe Kazio Starski wyje ŜdŜa przed 



wieczorem i Ŝe moŜe wpa ść do nich lada chwil ę.  

 
"Pami ętaj Ŝe, droga Belciu - ko ńczyła ciotka - post ępować tak, a Ŝeby chłopiec 
myślał o tobie przez drog ę i na wsi, dok ąd wy z ojcem za kilka dni musicie 
przyjecha ć. Ja ju Ŝ urz ądziłam si ę w ten sposób, Ŝe ani w Warszawie nie widział 
Ŝadnej panny, ani na wsi nie spotka (prócz ciebie, d uszko) Ŝadnej innej kobiety. 
Chyba poczciw ą swoj ą babk ę prezesow ą i jej mało interesuj ące wnuczki".  
Panna Izabela lekko skrzywiła usta; nie podobał jej  si ę ten nacisk.  
- Ciotka tak mnie proteguje - rzekła do panny Flore ntyny - jakbym ju Ŝ straciła 
wszelk ą nadziej ę... Nie podoba mi si ę to!... 
I w jej duszy nieco przy ćmił si ę wizerunek pi ęknego Kazia Starskiego.  
Drugi list był od Wokulskiego, który donosił, Ŝe b ędzie słu Ŝyć o godzinie 
pierwszej. - Na któr ą kazała ś przyj ść śydom, Floro? - spytała panna Izabela.  

 
- Na pierwsz ą.  
- Chwała Bogu! Byle o tej porze nie wpadł do nas St arski - rzekła panna Izabela, 
bior ąc do r ęki trzeci list.  
- Jaki ś znajomy mi charakter? - dodała. - Czyje to pismo, Floro?...  

 
- Czy nie poznajesz? - odpowiedziała panna Florenty na, spojrzawszy na kopert ę. - 
Krzeszowskiej...  
Rumieniec gniewu wyst ąpił na twarz panny Izabeli.  
- Ach, prawda!... - zawołała, rzucaj ąc list na stół. - Prosz ę ci ę, Floro, 
odeszlij jej to i dopisz na wierzchu: "nieczytane.. ." Czego ona od nas chce, ta 
szkaradna kobieta!...  
- Łatwo mo Ŝesz si ę dowiedzie ć - szepn ęła panna Florentyna. - Nie, nie i... 
nie!... Nie chc ę Ŝadnych listów od tej niezno śnej baby... Pewnie znowu jaka ś 
szykana, bo ona nic innego nie pisuje... Prosz ę ci ę, Floro, natychmiast odeszlij 
ten list i... albo zreszt ą zobacz, co pisze... Ostatni raz przyjm ę jej 
bazgranin ę...  

 
Panna Florentyna powoli otworzyła kopert ę i zacz ęła czyta ć. Stopniowo na jej 
obliczu ciekawo ść ust ąpiła miejsca zdziwieniu, a potem zmieszaniu.  

 
- Nie wypada mi tego czyta ć - szepn ęła oddaj ąc list pannie Izabeli.  
"Droga panno Izabelo! pisała baronowa. - Wyznaj ę, Ŝe dotychczasowym 
post ępowaniem mogłam zasłu Ŝyć na niech ęć Pani i ści ągnąć na siebie gniew 
miłosiernego Boga, który tak troskliwie opiekuje si ę Wami. Dlatego cofam 
wszystko, upokarzam si ę przed Tob ą, droga Pani, i błagam, a Ŝeby ś mi przebaczyła. 
Bo czy nie jest dowód łaski Nieba nad Wami, cho ćby w zesłaniu Wam tego 
Wokulskiego? Człowiek ułomny jak inni stał si ę narz ędziem Najwy Ŝszej R ęki, a Ŝeby 
mnie ukara ć, a Was wynagrodzi ć. Nie do ść bowiem, Ŝe ranił mi w pojedynku m ęŜa 
(któremu równie Ŝ niech Bóg przebaczy wszystkie podło ści, jakich si ę wzgl ędem 
mnie dopu ścił), ale jeszcze nabył kamienic ę, w której zgasło moje ukochane 
dziecko, i pewnie ka Ŝe sobie płaci ć du Ŝe komorne. Wy za ś nie tylko patrzycie na 
moje kl ęski, ale jeszcze zyskali ście dwadzie ścia tysi ęcy rubli wi ęcej, ni Ŝ była 
warta kamienica. 
W zamian za moj ą skruch ę, droga Pani, racz wyrobi ć u W-go Wokulskiego (który nie 
wiem, za co gniewa si ę na mnie), a Ŝeby mi prolongował kontrakt na dalsze lata i 
nie wyp ędzał przesadnymi Ŝądaniami z domu, gdzie moja jedyna córka sko ńczyła 
Ŝycie. Nale Ŝy to jednak robi ć ostro Ŝnie, gdy Ŝ W-ny Wokulski z niewiadomych mi 
powodów nie Ŝyczy sobie, a Ŝeby o jego nabytku mówiono. Nie tylko, zamiast sam 
kupi ć kamienic ę (jak uczciwy człowiek), podstawił lichwiarza, Szla ngbauma, ale 
jeszcze, a Ŝeby nadpłaci ć dwadzie ścia tysi ęcy rubli nad moj ą sum ę, sprowadził do 
sądu fałszywych licytantów. Dlaczego tak tajemniczo p ost ępuje? lepiej ni Ŝ ja 
musicie Wy wiedzie ć, drodzy Pa ństwo, którzy podobno umie ścili ście u niego swój 
kapitalik. Mały on jest, ale przy łasce bo Ŝej (która tak oczywi ście czuwa nad 
Wami) i znanej obrotno ść W-go Wokulskiego przyniesie zapewne procent, który  
wynagrodzi Pa ństwu gorycze ich dotychczasowego poło Ŝenia. Polecaj ąc siebie sercu 
drogiej Pani, a nasze obustronne stosunki niezawodn ej sprawiedliwo ści boskiej, 
pozostaj ę zawsze wiern ą, cho ć pogardzan ą ich kuzynk ą i uni Ŝoną sług ą.  
 
Krzeszowska" 



Czytaj ąc panna Izabela była blada jak papier. Podniosła si ę od stołu, zwin ęła 
list i podniosła r ękę, jakby z zamiarem rzucenia go komu ś w oczy. Nagle, zdj ęta 
strachem, chciała gdzie ś uciec czy kogo ś zawoła ć; lecz w tej chwili opami ętała 
si ę i poszła do ojca.  

 
Pan Ł ęcki w pantoflach i płóciennym szlafroku le Ŝał na kanapie i czytał 
"Kuriera". Bardzo czule przywitał si ę z córk ą, a gdy usiadła, uwa Ŝnie 
przypatrzył si ę jej i rzekł:  
- Czy światło złe w tym pokoju, czy mi si ę zdaje, Ŝe panienka jest nie w 
humorze?...  

 
- Jestem troch ę rozstrojona.  
- Wła śnie uwa Ŝam, ale to z gor ąca. A powinna ś dzi ś - dodał, gro Ŝąc jej z 
uśmiechem - powinna ś dzi ś, figlarko, dobrze wygl ądać, bo ten Kazio, jak mówiła 
mi wczoraj ciotka, jest do wzi ęcia... Panna Izabela milczała, ojciec prawił 
dalej:  

 
- Prawda, Ŝe chłopak troch ę zbałamucony ci ągłym lataniem po świecie, troch ę 
zadłu Ŝony, ale - młody, przystojny, no i szalał za tob ą. Joasia ma nadziej ę, Ŝe 
prezesowa utrzyma go na wsi przez par ę tygodni, a reszta nale Ŝy ju Ŝ do ciebie...  
I wiesz, mo Ŝe by to było nie  le?... Nazwisko pi ękne... fortuna jako ś zlepi si ę z 
ró Ŝnych kawałków... Przy tym człowiek światowy, bywalec, nawet rodzaj bohatera, 
je Ŝeli to prawda, Ŝe opłyn ął kul ę ziemsk ą...  
- Miałam list od Krzeszowskiej - przerwała mu panna  Izabela. - Oo?... có Ŝ pisze 
ta wariatka? - Pisze, Ŝe nasz dom kupił nie Szlangbaum, ale Wokulski i Ŝe za 
pomocą podstawionych licytantów dał za niego o dwadzie ścia tysi ęcy rubli wi ęcej 
ani Ŝeli wart. Mówi ąc to zdławionym głosem, patrzyła z trwog ą na ojca; obawiała 
si ę jakiego ś wybuchu. Ale pan Tomasz uniósł si ę tylko na kanapie i strzeliwszy 
palcami zawołał:  

 
- Czekaj!... czekaj... wiesz, Ŝe to mo Ŝe by ć prawda...  
- Jak to! - zerwała si ę z krzesła panna Izabela. - Wi ęc on śmiałby nam darowa ć 
dwadzie ścia tysi ęcy, a ojciec mówi o tym tak spokojnie?..  

 
- Mówi ę spokojnie, bo gdybym zaczekał ze sprzeda Ŝą, wzi ąłbym nie 
dziewi ęćdziesi ąt, ale sto dwadzie ścia tysi ęcy...  

 
- Ale Ŝ czeka ć nie mogli śmy, skoro kamienic ę puszczono na licytacj ę...  

 
- Tote Ŝ Ŝe nie mogli śmy czeka ć, stracili śmy, a Wokulski zyska, gdy Ŝ moŜe czeka ć.  

 
Panna Izabela po tej uwadze nieco uspokoiła si ę.  
- Wi ęc papo nie uznaje w tym Ŝadnego dobrodziejstwa z jego strony! Bo wczoraj 
mówił papo o Wokulskim w taki sposób, jakby czuł, Ŝe jest przez niego 
opl ątany...  
- Cha! cha! cha!... - roze śmiał si ę pan Tomasz - Cudowna jeste ś... nieoceniona.  

 
Wczoraj byłem troch ę rozstrojony, nawet bardzo i... co ś... co ś... za świtało mi w 
głowie... Ale dzisiaj... Cha! cha! cha!... Niech Ŝe sobie wreszcie Wokulski 
przepłaca kamienice. Od tego on kupiec, Ŝeby wiedział, ile i za co płaci. Straci 
na jednym, zyska na drugim. - Ja, co najwy Ŝej, mog ę mu tego nie bra ć za złe, Ŝe 
staje do licytacji mego maj ątku... Chocia Ŝ miałbym prawo podejrzewa ć jaki ś 
nieczysty interes w takim na przykład... podstawian iu Szlangbauma...  

 
Panna Izabela serdecznie u ściskała ojca.  

 
- Tak - rzekła - papo ma racj ę. Nie umiałam tylko zda ć sobie z tego sprawy.  
Takie podstawienie śydów przy kupnie najja śniej dowodzi, Ŝe ten pan, bawi ąc si ę 
w przyja  ń, robi interesa...  

 
- Naturalnie! - potwierdził pan Tomasz. - Czyli Ŝbyś nie miała rozumie ć tak 
prostej rzeczy. Niezły to mo Ŝe człowiek, ale zawsze kupiec... kupiec!... W 



przedpokoju rozległo si ę mocne dzwonienie. - To pewnie on. Wyjd ę, papo, i 
zostawi ę panów samych. 
Opuściła sypialni ę ojca, lecz w przedpokoju, zamiast Wokulskiego, zob aczyła a Ŝ 
trzech śydów, gło śno rozprawiaj ących z Mikołajem i pann ą Florentyn ą. Uciekła do 
sali i przez my śl przebiegły jej wyrazy:  

 
"Bo Ŝe!... dlaczego on nie przychodzi..." 
W sercu jej kipiała burza uczu ć. Panna Izabela, potakuj ąc zdaniom ojca, 
rozumiała jednak, Ŝe to nieprawda, co on mówi, Ŝe Wokulski nie zrobił na 
kamienicy interesu, ale stracił, i tylko dlatego, a Ŝeby ich wyd  wign ąć z 
najfatalniejszej pozycji. Lecz przyznaj ąc to, czuła nienawi ść: "Podły! podły!... 
- szeptała. - Jak on śmiał..."  

 
Tymczasem w przedpokoju śydzi rozpocz ęli formaln ą kłótni ę z pann ą Florentyn ą. 
Oświadczyli, Ŝe nie rusz ą si ę, dopóki nie dostan ą pieni ędzy, Ŝe panna hrabianka 
dała wczoraj słowo... A gdy Mikołaj otworzył im drz wi do sieni, pocz ęli mu 
wymyśla ć:  

 
- To jest rozbój!... to oszustwo!... Pieni ądze pa ństwo umiej ą bra ć i wtedy 
umiej ą gada ć: mój kochany panie Dawid!... Ale jak przyjdzie...  
- A to co znaczy? - odezwał si ę w tej chwili nowy głos.  
śydzi umilkli.  
- Co to jest?... Co pan tu robisz, panie Szpigelman ?...  
Panna Izabela poznała głos Wokulskiego.  
- Ja nic... Padam do nóg wielmo Ŝnego pana... My tylko za interesem do pana 
hrabi... - tłumaczył si ę; zupełnie innym tonem, przed chwil ą hała śliwy 
Szpigelman.  

 
- Kazali nam pa ństwo dzi ś przyj ść po pieni ądze... - wtr ącił inny śyd.  

 
- Wła śnie panna hrabianka wczoraj dała słowo, Ŝe b ędziemy dzi ś spłaceni wszyscy, 
i co do grosza...  

 
- B ędziecie - przerwał Wokulski. - Jestem pełnomocnikie m pana Ł ęckiego i dzi ś, o 
szóstej, załatwi ę z wami rachunki w moim kantorze.  

 
- Nic nagłego... Po co si ę wielmo Ŝny pan ma tak śpieszy ć... - odparł Szpigelman.  

 
- Prosz ę przyj ść o szóstej do mnie, a Mikołaj niechaj tu Ŝadnych interesantów 
nie przyjmuje, kiedy pan chory.  

 
- Rozumiem, wielmo Ŝny panie!... A nasz pan czeka w pokoju sypialnym - odparł 
Mikołaj.  
Gdy za ś Wokulski odszedł, powypychał śydów za drzwi, mówi ąc: - Poszły parchy!... 
Won!...  

 
- Ny!... ny!... co si ę pan tak gniewa?... - mruczeli bardzo zmieszani śydkowie.  
Pan Tomasz przywitał Wokulskiego ze wzruszeniem; tr och ę dr Ŝały mu r ęce i trz ęsła 
si ę głowa.  
- No, patrz - mówił - co wyrabiaj ą ci śydzi, te... te gałgany!... Nachodz ą 
dom... przestraszaj ą mi córk ę...  
- Kazałem im przyj ść o szóstej do mego kantoru i je Ŝeli pan pozwoli, ureguluj ę 
rachunki. Du Ŝa to suma?... - zapytał Wokulski.  

 
- Drobiazg, prawie nic... Jakie ś pi ęć do sze ściu tysi ęcy rubli...  

 
- Pi ęć do sze ściu?... - powtórzył Wokulski. - Oni trzej tyle maj ą u pana?...  

 
- Nie. Im jestem winien ze dwa tysi ące, mo Ŝe troch ę wi ęcej... Ale, powiadam ci, 
panie Stanisławie (bo to cała awantura!), kto ś w marcu wykupił moje dawniejsze 
weksle. Kto? nie wiem; jednak Ŝe, na wszelki wypadek, chc ę by ć przygotowany. 



Wokulskiemu wyja śniła si ę twarz.  

 
- Niech pan spłaca długi - odparł - w miar ę zgłaszania si ę wierzycieli. Dzi ś 
zepchniemy tych, którzy maj ą pó  niejsze weksle. Wi ęc to wyniesie dwa do trzech 
tysi ęcy?...  

 
- Tak, tak... No, ale prosz ę ci ę, panie Stanisławie, co za fatalno ść!...Ty 
wypłacasz mi za pół roku pi ęć tysi ęcy... Czy byłe ś łaskaw przynie ść pieni ądze?  

 
- Naturalnie.  
- Bardzo ci jestem wdzi ęczny. Có Ŝ to jednak za fatalno ść, Ŝe wła śnie w chwili, 
kiedy mamy z Belci ą i... z tob ą jecha ć do Pary Ŝa, śydzi wydzieraj ą mi dwa 
tysi ące! Rozumie si ę, z Pary Ŝa nic. - Dlaczego? - rzekł Wokulski. - Ja pokryj ę 
nale Ŝność, a pan nie potrzebuje narusza ć swego procentu.  miało mo Ŝecie pa ństwo 
jecha ć do Pary Ŝa.  

 
- Nieoceniony!... - zawołał pan Tomasz, rzucaj ąc mu si ę w obj ęcia. Bo widzisz, 
mój drogi - dodał uspokoiwszy si ę - ja wła śnie my ślałem, czyby ś nie mógł mi 
zaci ągnąć gdzie po Ŝyczki dla spłacenia Ŝydowskich długów, tak... na... siedem, 
sze ść procent. Wokulski u śmiechn ął si ę z finansowej naiwno ści pana Tomasza.  

 
- Owszem - rzekł, nie mog ąc pohamowa ć dobrego humoru - b ędzie pan miał po Ŝyczk ę.  
Tym śydom oddamy jakie ś trzy tysi ące rubli, a pan b ędzie płacił procentu... Ile Ŝ 
pan chce?  
- Siedem... sze ść...  

 
- Dobrze - mówił Wokulski - pan b ędzie płacił sto osiemdziesi ąt rubli procentu, 
a kapitał zostanie nienaruszony. 
Pan Tomasz, po raz ju Ŝ niewiadomo który, zacz ął mruga ć powiekami i znowu ukazały 
si ę łzy.  
- Zacny... szlachetny!... - mówił, ściskaj ąc Wokulskiego. - Bóg ci ę zesłał...  

 
- S ądzi pan, Ŝe mog ę robi ć inaczej?... - szepn ął Wokulski. Zapukano.  
Wszedł Mikołaj i oznajmił lekarzy.  
- Aha!... - zawołał pan Tomasz - to siostra przysył a mi tych panów. Mój Bo Ŝe! 
nigdy si ę jeszcze nie leczyłem, a dzi ś... Prosz ę ci ę, panie Stanisławie, id   
teraz do Beli... Mikołaj, zamelduj pana Wokulskiego  panience.  

 
"Oto jest moja nagroda... Moje Ŝycie!..." - pomy ślał Wokulski, id ąc za 
Mikołajem.  

 
W przedpokoju spotkał lekarzy, obu znajomych sobie,  i gor ąco polecił pana 
Tomasza ich opiece. W salonie czekała go panna Izab ela. Była troch ę blada, ale 
tym pi ękniejsza. Przywitał j ą i rzekł wesoło:  
- Bardzo jestem szcz ęśliwy, Ŝe podobał si ę pani wieniec dla Rossiego.  

 
Zatrzymał si ę. Uderzył go szczególny wyraz twarzy panny Izabeli,  która patrzyła 
na niego z lekkim zdziwieniem, jakby widziała go pi erwszy raz w Ŝyciu.  
Przez chwil ę oboje milczeli, wreszcie panna Izabela, strzepuj ąc jaki ś pyłek z 
popielatej sukni, spytała:  
- Wszak Ŝe to pan kupił nasz ą kamienic ę? - I przypatrywała mu si ę z przymru Ŝonymi 
oczyma. Wokulski tak był zaskoczony, Ŝe w pierwszej chwili stracił mow ę. Zdawało 
mu si ę, Ŝe w nim nagle zatrzymał si ę proces my ślenia. Bladł i czerwienił si ę, a 
nareszcie odzyskawszy przytomno ść, odparł przyciszonym głosem:  

 
- Tak, ja kupiłem.  
- Dlaczegó Ŝ pan podstawił śyda do licytacji?  
- Dlaczego?... - powtórzył Wokulski, patrz ąc na ni ą jak wyl ęknione dziecko. - 
Dlaczego?... Jestem, widzi pani, kupcem i... takie uwi ęzienie kapitału mogłoby 
zaszkodzi ć memu kredytowi...  



- Pan ju Ŝ od dawna interesuje si ę naszymi sprawami. Zdaje si ę, Ŝe w kwietniu... 
tak, w kwietniu nabył pan nasz serwis?... - mówiła ci ągle tym samym tonem panna 
Izabela.  
Ten ton otrze  wił Wokulskiego, który podniósł głow ę i odparł oschle:  
- Serwis pa ństwa jest w ka Ŝdej chwili do odebrania.  
Teraz panna Izabela spu ściła oczy. Wokulski spostrzegł to i znowu zmieszał si ę.  

 
- Wi ęc dlaczego pan to zrobił? - spytała cicho. - Dlacze go pan tak nas... 
prze śladuje?  
MoŜna było my śle ć, Ŝe rozpłacze si ę. Wokulski stracił wszelk ą władz ę nad sob ą.  

 
- Ja pa ństwa prze śladuj ę!... - rzekł zmienionym głosem. - Czyli Ŝ znajdziecie 
sług ę... nie... psa... wierniejszego ode mnie?... Od dwu  lat o jednym tylko 
myśl ę, a Ŝeby usun ąć wam z drogi ka Ŝdą przeszkod ę...  
W tej chwili zadzwoniono. Panna Izabela drgn ęła, Wokulski umilkł. Mikołaj 
otworzył drzwi do salonu i rzekł:  
- Pan Starski.  
Jednocze śnie ukazał si ę na progu m ęŜczyzna średniego wzrostu, zr ęczny, śniady, z 
małymi faworytami i w ąsikami, i bardzo nieznaczn ą łysin ą. Miał fizjonomi ę na pół 
wesoł ą, na pół drwi ącą i od razu zawołał:  
- Jak Ŝem kontent, kuzynko, Ŝe ci ę znowu mog ę przywita ć!... 
Panna Izabela w milczeniu podała mu r ękę; mocny rumieniec oblał jej twarz, a w 
oczach zamigotało rozmarzenie. Wokulski cofn ął si ę do bocznego stołu. Panna 
Izabela przedstawiła panów: - Pan... Wokulski... Pa n Starski...  
Nazwisko Wokulskiego było zaakcentowane w taki spos ób, Ŝe Starski, kiwn ąwszy mu 
głow ą, usiadł o kilka kroków, zwrócony bokiem. W odpowie dzi Wokulski usiadł przy 
małym stoliku pod ścian ą i zacz ął ogl ądać album.  

 
- Kuzynek podobno wraca z Chin? - spytała panna Iza bela.  
- Teraz z Londynu i jeszcze ci ągle my śl ę, Ŝe jestem w okr ęcie - odpowiedział 
Starski, do ść wyra  nie kalecz ąc polszczyzn ę.  
Panna Izabela zacz ęła mówi ć po angielsku.  
- Spodziewam si ę, Ŝe tym razem kuzynek zabawi w kraju dłu Ŝej?  
- To zale Ŝy - odparł równie Ŝ po angielsku Starski.  
- Kto jest ten?... - dodał, rzucaj ąc okiem na Wokulskiego.  
- Plenipotent mego ojca. Od czegó Ŝ to zale Ŝy?... - My śl ę, Ŝe kuzynka nie 
potrzebuje si ę pyta ć - odpowiedział z u śmiechem młody człowiek. - To zale Ŝy - od 
hojno ści mojej babki...  

 
- A ładnie... spodziewałam si ę komplimentu pod moim adresem...  
- Podró Ŝnicy nie mówi ą komplimentów, gdy Ŝ wiedz ą, Ŝe pod ka Ŝdą szeroko ści ą 
geograficzn ą komplimenta dyskredytuj ą męŜczyzn ę w oczach kobiet.  

 
- W Chinach zrobił kuzyn to odkrycie?  
- W Chinach, w Japonii, a nade wszystko w Europie.  
- I my śli kuzyn stosowa ć t ę zasad ę w Polsce? 
- Spróbuj ę, i je Ŝeli pozwolisz, kuzynko, w twoim towarzystwie. Gdy Ŝ podobno mamy 
razem sp ędzi ć wakacje. Czy tak?...  
- Tak przynajmniej chce ciotka i ojciec. Mnie si ę jednak nie u śmiecha to, Ŝe 
kuzyn ma zamiar sprawdza ć swoje etnograficzne spostrze Ŝenia.  
- Byłby to tylko odwet z mojej strony.  
- Ach, wi ęc walka?... - spytała panna Izabela.  
- Spłacanie dawnych długów cz ęsto prowadzi do zgody.  
Wokulski z tak ą uwag ą przegl ądał album, Ŝe Ŝyły nabrzmiały mu na czole. 
- Ale zemsta nie prowadzi - odparła panna Izabela.  
- Nie zemsta, tylko przypomnienie, Ŝe jestem wierzycielem kuzynki.  
- Wi ęc to ja mam spłaca ć dawne długi?.. - za śmiała si ę panna lzabela.  

 
- A, kuzyn nie stracił czasu w podró Ŝy.  
- Wolałbym go nie straci ć na wakacjach - rzekł Starski, znacz ąco spogl ądaj ąc jej 
w oczy.  
- To b ędzie zale Ŝało od metody odwetu - odpowiedziała panna Izabela i znowu 
zarumieniła si ę. - Ja śnie pan prosi pana! - rzekł Mikołaj, staj ąc we drzwiach 



salonu.  

 
Rozmowa urwała si ę, Wokulski zło Ŝył album, wstał z krzesła i ukłoniwszy si ę 
pannie Izabeli i Starskiemu, z wolna poszedł za słu Ŝącym.  
- Ten pan nie rozumie po angielsku?... Czy on nie o brazi si ę, Ŝeśmy z nim nie 
rozmawiali?... - spytał Starski.  

 
- O nie - odpowiedziała panna Izabela. - Tym lepiej ; bo zdawało mi si ę, Ŝe nie 
był zadowolony z naszego towarzystwa.  
- Tote Ŝ porzucił je - zako ńczyła niedbale panna Izabela.  
- Przynie ś mi kapelusz z sali - rzekł do Mikołaja ju Ŝ w drugim pokoju Wokulski.  

 
Mikołaj zabrał kapelusz i zaniósł go do sypialni pa na Tomasza. W przedpokoju 
usłyszał, Ŝe Wokulski obur ącz ściskaj ąc głow ę szepn ął:  

 
- Bo Ŝe miłosierny!... 
Gdy Wokulski wszedł do pokoju pana Tomasza, lekarzy  ju Ŝ nie było.  
- No i wyobra   sobie - zawołał pan Ł ęcki - co za fatalizm!... Konsylium 
zabroniło mi jecha ć do Pary Ŝa i pod kar ą śmierci kazało wynosi ć si ę na wie ś. Na 
honor, nie wiem nawet, gdzie uciec przed tymi upała mi... Ale i na ciebie tak Ŝe 
działaj ą, bo jeste ś zmieniony... Prawda, jakie to gor ące mieszkanie?..  

 
- O tak. Mo Ŝe pozwoli pan - mówił Wokulski, wydobywaj ąc z kieszeni gruby pakiet 
- Ŝe oddam pieni ądze.  
- Ehe... doprawdy...  
- Tu jest pi ęć tysi ęcy rubli jako procent do połowy stycznia. Niech pan  z łaski 
swojej policzy. A tu jest kwit. Pan Ł ęcki kilka razy porachował stos nowych 
sturublówek i podpisał dokument. Odło Ŝywszy za ś pióro, rzekł:  

 
- Dobrze, to jedno... A teraz co si ę tyczy długów...  
- Suma dwa do trzech tysi ęcy rubli, któr ą pan winien śydom, dzi ś b ędzie 
spłacona...  

 
- Ale ja, prosz ę ci ę, panie Stanisławie, nie chc ę darmo... Prosz ę ci ę, a Ŝeby ś 
jak najskrupulatniej odtr ącał sobie procent...  

 
- Sto dwadzie ścia do stu osiemdziesi ęciu rubli rocznie.  

 
- Tak, tak... - potakiwał pan Tomasz. - Ale... gdyb ym, ale... potrzebował 
jeszcze jakiej kwoty, to mam si ę do kogo uda ć u ciebie?  
 
- Drug ą połow ę procentu otrzyma pan w połowie stycznia - odparł W okulski.  
- O tym wiem. Ale widzisz, panie Stanisławie, gdyby m tak potrzebował jakiej ś 
cz ęści mego kapitału... Nie darmo, pojmujesz... Ch ętnie zapłac ę procent...  

 
- Szósty... - wtr ącił Wokulski.  
- Tak, szósty... siódmy.  
- Nie, panie. Pa ński kapitał przynosi trzydzie ści trzy procent rocznie, wi ęc nie 
mogę go po Ŝycza ć na siedem...  

 
- Dobrze. W takim razie nie pozbawiaj si ę mego kapitału, ale... Uwa Ŝasz... mo Ŝe 
mi jednak co ś wypa ść...  

 
- Wycofa ć swój kapitał mo Ŝe pan nawet w połowie stycznia roku przyszłego.  
- Bo Ŝe uchowaj!... Ja mego kapitału nie odbior ę ci nawet za dziesi ęć lat...  
- Ale ja pa ński kapitał wzi ąłem tylko na rok...  
- Jak to?... Dlaczego?... - dziwił si ę pan Tomasz, coraz szerzej otwieraj ąc 
oczy.  
- Dlatego, Ŝe nie wiem, co b ędzie od dzi ś za rok. Nie co roku zdarzaj ą si ę 
wyj ątkowo dobre interesa.  

 



- A propos - rzekł pan Tomasz po chwili przykrego z dumienia.- Co te Ŝ mówi ą w 
mie ście: Ŝe to ty, panie Wokulski, kupiłe ś mój dom?...  
- Tak, panie, ja kupiłem pa ński dom. Ale przed upływem pół roku mog ę go panu 
odst ąpi ć na korzystnych warunkach.  
Pan Ł ęcki poczuł rumieniec na twarzy. Nie chc ąc jednak dawa ć za wygran ę zapytał 
wielkopa ńskim tonem:  
- I ile by ś te Ŝ chciał odst ępnego, panie Wokulski?...  
- Nic. Oddam go panu za dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy, a nawet... mo Ŝe taniej...  
Pan Tomasz cofn ął si ę, rozło Ŝył r ęce, nast ępnie padł na swój wielki fotel i 
znowu kilka łez spłyn ęło mu po twarzy.  
- Doprawdy, panie Stanisławie - mówił, lekko łkaj ąc - widz ę, Ŝe najlepsze 
stosunki... mog ą zepsu ć pieni ądze... Czy ja mam ci za złe, Ŝeś kupił ten dom?... 
Czy ja robi ę ci wyrzuty?... Ty za ś przemawiasz do mnie tak, jakby ś si ę obraził.  

 
- Przepraszam pana - przerwał Wokulski. - Ale istot nie jestem troch ę 
rozdra Ŝniony... zapewne z gor ąca...  
- O, z pewno ści ą! - zawołał pan Tomasz, powstaj ąc z fotelu i ściskaj ąc go za 
r ękę. - Wi ęc... przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka... J a si ę na ciebie 
nie gniewam, bo wiem... co to jest upał...  

 
Wokulski po Ŝegnał go i wst ąpił do salonu. Starskiego ju Ŝ tam nie było, panna 
Izabela siedziała sama. Zobaczywszy go podniosła si ę; twarz jej była 
pogodniejsza.  
- Pan wychodzi?  
- Wła śnie chc ę pani ą po Ŝegnać.  

 
- A o Rossim nie zapomni pan? - rzekła ze słabym u śmiechem.  

 
- O, nie. Poprosz ę, a Ŝeby mu oddano wieniec.  
- Pan sam go nie wr ęczy?... Dlaczegó Ŝ to?... - Dzi ś w nocy jad ę do Pary Ŝa - 
odpowiedział Wokulski.  

 
Ukłonił si ę i wyszedł.  
Przez chwil ę panna Izabela stała zdumiona; nast ępnie pobiegła do pokoju ojca.  
- Co to znaczy, papo? Wokulski po Ŝegnał si ę ze mn ą bardzo chłodno i powiedział, 
Ŝe - dzi ś w nocy wyje ŜdŜa do Pary Ŝa...  

 
- Co?... co?... co?... - zawołał pan Tomasz, chwyta j ąc si ę obur ącz za głow ę. - 
On z pewno ści ą obraził si ę...  

 
- Ach... prawda!... Wspomniałam mu o kupnie naszej kamienicy...  
- Chryste!... i có Ŝeś ty zrobiła?... A... wszystko stracone... Teraz roz umiem... 
Naturalnie, Ŝe si ę obraził... No - dodał po chwili - ale kto mógł prz ypu ści ć, Ŝe 
jest tak obra  liwy?... Taki sobie zwyczajny kupiec... 
 
TOM II: Rozdziały 1-5 
 
ROZDZIAŁ PIERWSZY  
PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA 
 
I wyjechał!... Pan Stanisław Wokulski, wielki organ izator spółki do handlu 
przewozowego, wielki naczelnik firmy, która ma w ob rocie ze cztery miliony rubli 
rocznie, wyjechał do Pary Ŝa jak pierwszy lepszy pocztylion do Miłosny... Jedn ego 
dnia mówił (do mnie samego), Ŝe nie wie, kiedy pojedzie, a na drugi dzie ń - 
szast... prast... i ju Ŝ go nie ma.  
Zjadł elegancki obiadek u ja śnie wielmo Ŝnych pa ństwa Ł ęckich, wypił kaw ę, wykłuł 
zęby i - jazda. Naturalnie. Pan Wokulski nie jest prz ecie lichym subiektem, 
który musi Ŝebra ć u pryncypała o urlop raz na kilka lat. Pan Wokulsk i jest 
kapitalist ą, ma ze sze śćdziesi ąt tysi ęcy rubli rocznie, Ŝyje za pan brat z 
hrabiami i ksi ąŜętami, pojedynkuje si ę z baronami i wyje ŜdŜa, kiedy chce. A wy, 
moi płatni oficjali ści, kłopoczcie si ę o interesa. Przecie za to macie pensje i 
dywidendy.  

 



I to jest kupiec?... To jest błaze ństwo, mówi ę, nie kupiectwo!...  
No, mo Ŝna wyjecha ć nawet do Pary Ŝa i nawet po wariacku, ale nie w takich 
czasach. Tu, panie, kongres berli ński nawarzył piwa - tu, panie, Anglia, panie, 
za Cypr, Austria za Bo śni ę... Włochy krzycz ą wniebogłosy: "Dajcie nam Triest, bo 
będzie  le!..." Tu ju Ŝ słysz ę, panie w Bo śni krew leje si ę potokami i (byle 
Ŝniwa sko ńczy ć) wojna buchnie przed zim ą jak amen w pacierzu... A on tymczasem 
daje nura do Pary Ŝa!...  
Cyt!...?... ...Po co on tak nagle wyjechał do Pary Ŝa?... Na wystaw ę?... Có Ŝ go 
obchodzi wystawa. A mo Ŝe w tym interesie, który miał zrobi ć z Suzinem?...  
Ciekawym, na jakich to interesach zyskuje si ę po pi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli, tak 
sobie od r ęki?... Oni mi mówi ą o wielkich maszynach do nafty czy do kolei, czy 
te Ŝ do cukrowni?... Ale czy wy, aniołki, zamiast po na dzwyczajne maszyny, nie 
jedziecie po zwykłe armaty?... Francja, tylko patrz eć, jak we  mie si ę za łeb z 
Niemcami... Mały Napoleonek niby to siedzi w Anglii ; ale przecie Ŝ z Londynu do 
Pary Ŝa bli Ŝej ni Ŝ z Warszawy do Zamo ścia...  

 
Ej!... panie Ignacy - nie śpiesz si ę ty z s ądami o panu W. (w takich razach 
lepiej nie wymawia ć całego nazwiska), nie pot ępiaj go, bo mo Ŝesz si ę o śmieszy ć.  

 
Tu gotuje si ę jaka ś gruba kabała: ten pan Ł ęcki, który kiedy ś bywał u Napoleona 
III, i ten niby aktor Rossi, Włoch...(Włochy gwałte m upominaj ą si ę o Triest...), 
i ten obiad u pa ństwa Ł ęckich przed samym wyjazdem, i to kupno kamienicy.Pa nna 
Łęcka pi ękna, bo pi ękna, ale przecie jest tylko kobiet ą i dla niej Stach nie 
popełniałby tylu szale ństw... W tym jest co ś z p... (w takich razach 
najwła ściwiej mówi ć skróceniami). W tym jest jakie ś du Ŝe P...  

 
Będzie ju Ŝ ze dwa tygodnie, jak wyjechał biedny chłopak, mo Ŝe na zawsze... Listy 
pisze krótkie i suche, o sobie nie mówi nic, a mnie  tak nurtuje smutek, Ŝe 
nieraz, dalibóg, miejsca znale  ć nie mog ę. (No, chyba nie za nim; tylko tak, z 
przyzwyczajenia.)  
Pamiętam, kiedy wyje ŜdŜał. Ju Ŝ zamkn ęli śmy sklep i wła śnie przy tym oto stoliku 
piłem herbat ę (Ir wci ąŜ mi niedomaga), gdy naraz wpada do pokoju lokaj Sta cha:  

 
- Pan prosił - wrzasn ął i uciekł. (Co to za zuchwały gałgan, a co za 
pró Ŝniak!... Trzeba było widzie ć min ę, z jak ą stan ął we drzwiach i powiedział: 
"Pan prosi!" Bydl ę.)  
Chciałem go zmonitowa ć: bła  nie jaki ś, twój pan jest panem tylko dla ciebie; ale 
poleciał na złamanie karku.  

 
Szybko doko ńczyłem herbat ę, Irowi nalałem troch ę mleka do miseczki i poszedłem 
do Stacha. Patrz ę, w bramie jego lokaj kokietuje od razu a Ŝ trzy dziewuchy jak 
łanie. No, my śl ę, taki wałko ń i czterem dałby rad ę, chocia Ŝ... (Z tymi kobietami 
sam diabeł nie dojdzie porz ądku. Na przykład pani Jadwiga, szczuplutka, malutka , 
eteryczna, a ju Ŝ trzeci m ąŜ dostaje przy niej suchot).  
Wchodzę na gór ę. Drzwi do mieszkania nie zamkni ęte, a sam Stach przy świetle 
lampy pakuje walizk ę. Co ś mnie tkn ęło.  

 
- Có Ŝ to znaczy? - pytam.  
- Jad ę dzi ś do Pary Ŝa - odpowiedział.  

 
- Wczoraj mówiłe ś, Ŝe jeszcze nie tak pr ędko pojedziesz?...  

 
- Ach, wczoraj!... - odparł.  
Cofn ął si ę od walizki i pomy ślał chwil ę; potem dodał szczególnym tonem:  

 
- Jeszcze wczoraj... myliłem si ę...  
Wyrazy te zastanowiły mnie w przykry sposób. Spojrz ałem na Stacha z uwag ą i 
ogarn ęło mnie zdziwienie. Nigdy bym nie s ądził, a Ŝeby człowiek niby to zdrów, a 
w ka Ŝdym razie nie raniony, mógł zmieni ć si ę tak w przeci ągu kilku godzin.  
Pobladł, oczy zapadły, prawie zdziczał...  
- Sk ądŜe ta nagła zmiana... projektu? - spytałem czuj ąc, Ŝe nie o to pytam, co 
bym chciał wiedzie ć.  



- Mój kochany - odparł - albo Ŝ ty nie wiesz, Ŝe nieraz jedno słowo zmienia 
projekta, nawet ludzi... A nie dopiero cała rozmowa ! - dodał szeptem.  
WciąŜ pakuj ąc i zbieraj ąc ró Ŝne graty, wyszedł do sali. Upłyn ęła minuta - nie 
wracał; dwie... nie wraca... Spojrzałem przez uchyl one drzwi i zobaczyłem, Ŝe 
stoi oparty o por ęcz krzesła, patrz ąc bezmy ślnie w okno.  

 
- Stachu...  
Ocknął si ę - i znowu powrócił do pakowania, zapytuj ąc: - Czego chcesz?  
- Tobie co ś jest.  

 
- Nic.  
- Ju Ŝ dawno nie widziałem ci ę takim.  
Uśmiechn ął si ę.  
 
- Zapewne od czasu - odparł - kiedy to dentysta  le wyrwał mi z ąb, i w dodatku 
zdrowy...  

 
- Dziwnie mi wygl ąda to twoje wybieranie si ę w drog ę - rzekłem. - Mo Ŝe masz mi 
co powiedzie ć?...  
- Powiedzie ć?... Ach, prawda... W banku mamy około stu dwudzies tu tysi ęcy rubli, 
wi ęc pieni ędzy wam nie zabraknie... Dalej... Có Ŝ dalej?.. - pytał sam siebie. - 
Aha!... Nie rób ju Ŝ sekretu, Ŝe ja kupiłem kamienic ę Ł ęckich. Owszem, zajd   tam 
i ponaznaczaj komorne według dawnych cen. Pani Krze szowskiej mo Ŝesz podnie ść 
jakie ś kilkana ście rubli, niech si ę troch ę zirytuje; ale biedaków nie du ś...  

 
Mieszka tam jaki ś szewc, jacy ś studenci; bierz od nich, ile dadz ą, byle płacili 
regularnie.  
Spojrzał na zegarek, a widz ąc, Ŝe ma jeszcze czas, poło Ŝył si ę na szezlongu i 
le Ŝał milcz ąc, z r ękoma nad głow ą i przymkni ętymi oczyma. Widok ten był nad 
wszelki wyraz Ŝałosny. Usiadłem mu przy nogach i rzekłem: - Tobie coś jest, 
Stachu?... Powiedz, co ci jest. Z góry wiem, Ŝe nie pomog ę, ale widzisz... 
Zgryzota jest jak trucizna: dobrze j ą wyplu ć...  

 
Stasiek znowu u śmiechn ął si ę (jak ja nie lubi ę tych jego półu śmiechów) i po 
chwili odparł:  

 
- Pami ętam (dawne to dzieje!), siedziałem w jednej izbie z  jakim ś frantem, który 
był dziwnie szczery. Opowiadał mi niestworzone rzec zy o swojej rodzinie, o 
swoich stosunkach, o swoich wielkich czynach, a pot em - bardzo uwa Ŝnie słuchał 
moich dziejów. No - i dobrze z nich skorzystał...  
- Có Ŝ to znaczy?.. - spytałem.  
- To znaczy, mój stary, Ŝe poniewa Ŝ ja nie chc ę z ciebie wydobywa ć Ŝadnych 
zezna ń, wi ęc i przed tob ą nie mam potrzeby ich robi ć.  
- Jak to - zawołałem - w taki sposób traktujesz zwi erzenie si ę przed 
przyjacielem? - Daj spokój - rzekł podnosz ąc si ę z kanapy. - To mo Ŝe dobre, ale 
dla pensjonarek... Ja zreszt ą nie mam z czego zwierza ć si ę nawet przed tob ą. 
Jakim ja znu Ŝony!... - mrukn ął, przeci ągaj ąc si ę.  
Teraz dopiero wszedł ten łajdak lokaj: wzi ął waliz ę Stacha i dał zna ć, Ŝe konie 
stoj ą przed domem. Siedli śmy do powozu, Stach i ja, ale przez drog ę do kolei nie 
zamienili śmy ani wyrazu. On patrzył na gwiazdy, świszcz ąc przez z ęby, a ja 
myślałem, Ŝe jad ę - chyba na pogrzeb.  

 
Na dworcu Kolei Wiede ńskiej złapał nas doktór Szuman.  
- Jedziesz do Pary Ŝa? - zapytał Stacha.  
- A ty sk ąd wiesz? 
- O, ja wszystko wiem. Nawet to, Ŝe tym samym poci ągiem jedzie pan Starski. 
Stach wstrz ąsnął si ę.  
- Co to za człowiek? - rzekł do doktora.  
- Pró Ŝniak, bankrut... jak zreszt ą wszyscy oni - odparł Szuman. -No i eks-
konkurent... - dodał.  
- Wszystko mi jedno. 
Szuman nie odpowiedział nic, tylko spojrzał spod ok a.  



Zacz ęto dzwoni ć i śwista ć. Podró Ŝni tłoczyli si ę do wagonów; Stach u ścisn ął nas 
za r ęce.  

 
- Kiedy wracasz? - zapytał go doktór.  
- Chciałbym... nigdy - odpowiedział Stach i usiadł do pustego przedziału 
pierwszej klasy. Poci ąg ruszył. Doktór zamy ślony patrzył na oddalaj ące si ę 
latarnie, a ja... O mało si ę nie rozpłakałem...  

 
Kiedy wo  ni pocz ęli zamyka ć drzwi peronu, namówiłem doktora na przechadzk ę po 
Alejach Jerozolimskich. Noc była ciepła, niebo czys te; nie pami ętam, a Ŝebym 
kiedykolwiek widział wi ęcej gwiazd. A poniewa Ŝ Stach mówił mi, Ŝe w Bułgarii 
cz ęsto patrzył na gwiazdy, wi ęc (zabawny projekt!) i ja postanowiłem od tej pory 
co wieczór spogl ądać w niebo. (A mo Ŝe istotnie na którym z migotliwych świateł 
spotkaj ą si ę nasze spojrzenia czy my śli i on nie b ędzie czuł si ę ju Ŝ tak 
osamotniony jak wtedy?)  

 
Nagle (nie wiem nawet sk ąd) zrodziło si ę we mnie podejrzenie, Ŝe niespodziewany 
wyjazd Stacha ma zwi ązek z polityk ą. Postanowiłem wi ęc wybada ć Szumana i chc ąc 
zaŜyć go z ma ńki, rzekłem:  
- Co ś mi si ę zdaje, Ŝe Wokulski jest... jakby zakochany?...  

 
Doktór zatrzymał si ę na chodniku i usiadłszy na swej lasce zacz ął si ę śmia ć w 
sposób, który a Ŝ zwracał uwag ę na szcz ęście nielicznych przechodniów.  

 
- Cha! cha!... czy ś pan dopiero dzisiaj zrobił tak piramidalne odkryci e?...  

 
Cha!... cha!... podoba mi si ę ten starzec!...  
Głupi był koncept. Przygryzłem jednak usta i odparł em: 
- Zrobi ć to odkrycie było łatwo, nawet dla ludzi... mniej w prawnych ode mnie 
(zdaje si ę, Ŝe mu troszk ę dogryzłem). Ale ja lubi ę by ć ostro Ŝny w 
przypuszczeniach, panie Szuman... Zreszt ą, nie s ądziłem, a Ŝeby mogła wyrabia ć z 
człowiekiem podobne hece rzecz tak zwyczajna jak mi ło ść.  

 
- Mylisz si ę, staruszku - odparł doktór machaj ąc r ęką. - Miło ść jest rzecz ą 
zwyczajn ą wobec natury, a nawet, je Ŝeli chcesz, wobec Boga. Ale wasza głupia 
cywilizacja, oparta na pogl ądach rzymskich, dawno ju Ŝ zmarłych i pogrzebanych, 
na interesach papiestwa, na trubadurach, ascetyzmie , kastowo ści i tym podobnych 
badaniach, z naturalnego uczucia zrobiła... wiesz c o?... Zrobiła nerwow ą 
chorob ę!... Wasza niby to miło ść rycersko-ko ścielno-romantyczna jest naprawd ę 
obrzydliwym handlem opartym na oszustwie, które bar dzo słusznie karze si ę 
doŜywotnimi galerami, zwanymi mał Ŝeństwem. Biada jednak tym, co na podobny 
jarmark przynosz ą serca... Ile on pochłania czasu, pracy, zdolno ści, ba! nawet 
egzystencyj... Znam to dobrze - mówił dalej, zadysz any z gniewu - bo cho ć jestem 
śydem i zostan ę nim do ko ńca Ŝycia, wychowałem si ę jednak mi ędzy waszymi, a 
nawet zar ęczyłem si ę z chrze ścijank ą...No i tyle nam porobiono udogodnie ń w 
naszych zamiarach, tak czule zaopiekowano si ę nami w imi ę religii, moralno ści, 
tradycji i ju Ŝ nie wiem czego, Ŝe ona umarła, a ja próbowałem si ę otru ć... Ja, 
taki m ądry, taki łysy!...  

 
Znowu stan ął na chodniku. 
- Wierz mi, panie Ignacy - ko ńczył schrypni ętym głosem - Ŝe nawet mi ędzy 
zwierz ętami nie znajdziesz tak podłych bydl ąt jak ludzie. W całej naturze samiec 
nale Ŝy do tej samicy, która mu si ę podoba i której on si ę podoba. Tote Ŝ u bydl ąt 
nie ma idiotów. Ale u nas!... Jestem śyd, wi ęc nie wolno mi kocha ć 
chrze ścijanki... On jest kupiec, wi ęc nie ma prawa do hrabianki... A ty, który 
nie posiadasz pieni ędzy, nie masz praw do Ŝadnej zgoła kobiety... Podła wasza 
cywilizacja!... Chciałbym bodaj natychmiast zgin ąć, ale przywalony jej 
gruzami...  
Szli śmy wci ąŜ ku rogatkom. Od kilku minut zerwał si ę wiatr wilgotny i d ął nam 
prosto w oczy; na zachodzie pocz ęły znika ć gwiazdy zasłaniane przez chmury. 
Latarnie trafiały si ę coraz rzadziej. Kiedy niekiedy w Alei zaturkotał w óz, 



obsypuj ąc nas niewidzialnym pyłem; spó  nieni przechodnie uciekali do domów.  

 
"B ędzie deszcz!... Stach ju Ŝ jest około Grodziska" - pomy ślałem.  

 
Doktór nasun ął kapelusz na głow ę i szedł zirytowany, milcz ąc. Mnie było coraz 
markotniej, mo Ŝe z powodu wzrastaj ącej ciemno ści. Nie powiedziałbym tego nikomu 
nigdy, ale nieraz mnie samemu przychodzi na my śl, Ŝe Stach... naprawd ę ju Ŝ nie 
dba o polityk ę, poniewa Ŝ cały zaton ął w fałdach sukienki tej panny. Zdaje si ę, 
Ŝe mu nawet co ś o tym wspomniałem onegdaj i Ŝe to, co on mi odpowiedział, 
bynajmniej nie osłabiło moich podejrze ń.  

 
- Czy podobna - odezwałem si ę - a Ŝeby Wokulski tak dalece ju Ŝ zapomniał o 
sprawach ogólnych, o polityce, o Europie...  
- Z Portugali ą - wtr ącił doktór.  
Ten cynizm oburzył mnie.  
- Pan sobie drwisz - rzekłem. - Nie zaprzeczysz jed nak, Ŝe Stach mógł zosta ć 
czymś lepszym ani Ŝeli nieszcz ęśliwym wielbicielem panny Ł ęckiej. To był działacz 
społeczny, nie jaki ś tam kiepski wzdychacz...  

 
- Masz pan racj ę - potwierdził doktór - ale có Ŝ st ąd?... Machina parowa przecie Ŝ 
nie młynek do kawy, to wielka machina; ale gdy w ni ej zardzewiej ą kółka, stanie 
si ę gratem bezu Ŝytecznym i nawet niebezpiecznym. Otó Ŝ w Wokulskim jest podobne 
kółko, które rdzewieje i psuje si ę...  
Wiatr d ął coraz mocniej; miałem pełne oczy piasku. 
- I sk ąd wła śnie na niego padło takie nieszcz ęście? - odezwałem si ę. (Ale - 
niedbałym tonem, a Ŝeby Szuman nie my ślał, Ŝe Ŝądam informacji.)  

 
- Na to zło Ŝyło si ę i usposobienie Stacha, i stosunki wytworzone przez  
cywilizacj ę - odparł doktór.  
- Usposobienie?... On nigdy nie był kochliwy.  
- Tym si ę zgubił - ci ągnął Szuman. - Tysi ąc centnarów śniegu, rozdzielonego na 
płatki, tylko przysypuj ą ziemi ę nie szkodz ąc najmniejszej trawce; ale sto 
centnarów śniegu zbitych w jedn ą lawin ę burzy chałupy i zabija ludzi. Gdyby 
Wokulski kochał si ę przez całe Ŝycie co tydzie ń w innej, wygl ądałby jak p ączek, 
miałby swobodn ą my śl i mógłby zrobi ć wiele dobrego na świecie. Ale on, jak 
sk ąpiec, gromadził kapitały sercowe, no i widzimy skut ek tej oszcz ędności.  

 
Miło ść jest wtedy pi ękną, kiedy ma wdzi ęki motyla; ale gdy po długim letargu 
obudzi si ę jak tygrys, dzi ękuj ę za zabaw ę!... Co innego człowiek z dobrym 
apetytem, a co innego ten, któremu głód skr ęca wn ętrzno ści... Chmury podnosiły 
si ę coraz wy Ŝej; zawrócili śmy prawie od rogatek. Pomy ślałem, Ŝe Stach musi ju Ŝ 
być około Rudy Guzowskiej.  

 
A doktór wci ąŜ prawił, coraz mocniej rozgor ączkowany, coraz gwałtowniej 
wywijaj ąc lask ą: - Jest higiena mieszka ń i odzie Ŝy, higiena pokarmów i pracy, 
których nie wypełniaj ą klasy ni Ŝsze, i to jest powodem wielkiej śmiertelno ści 
między nimi, krótkiego Ŝycia i charłactwa. Ale jest równie Ŝ higiena miło ści, 
której nie tylko nie przestrzegaj ą, lecz po prostu gwałc ą klasy inteligentne, i 
to stanowi jedn ą z przyczyn ich upadku. Higiena woła: "Jedz, kiedy masz 
apetyt!", a wbrew niej tysi ąc przepisów chwyta ci ę za poły, wrzeszcz ąc: "Nie 
wolno!... b ędziesz jadł, kiedy my ci ę upowa Ŝnimy, kiedy spełnisz tyle a tyle 
warunków postawionych przez moralno ść, tradycj ę, mod ę..." Trzeba przyzna ć, Ŝe w 
tym razie najbardziej zacofane pa ństwa wyprzedziły najbardziej post ępowe 
społecze ństwa, a raczej ich klasy inteligentne.  
I przypatrz si ę, panie Ignacy, jak zgodnie w kierunku ogłupienia l udzi pracuje 
pokój dziecinny i salon, poezja, powie ść i dramat. Ka Ŝą ci szuka ć ideałów, 
samemu by ć idealnym ascet ą i nie tylko wypełnia ć, ale nawet wytwarza ć jakie ś 
sztuczne warunki. A co z tego wynika w rezultacie?. .. śe męŜczyzna, zwykle mniej 
wytresowany w tych rzeczach, staje si ę łupem kobiety, któr ą tylko w tym kierunku 
tresuj ą. I otó Ŝ cywilizacj ą naprawd ę rz ądzą kobiety!...  
- Czy w tym jest co złego? - spytałem.  
- A niech diabli wezm ą! - wrzasn ął doktór. - Czy nie spostrzegłe ś, panie Ignacy, 
Ŝe je Ŝeli m ęŜczyzna pod wzgl ędem duchowym jest much ą, to kobieta jest jeszcze 



gorsz ą much ą, gdy Ŝ pozbawion ą łap i skrzydeł. Wychowanie, tradycja, a mo Ŝe nawet 
dziedziczno ść, pod pozorem zrobienia jej istot ą wy Ŝsz ą, robi ą z niej istot ę 
potworn ą. I ten pró Ŝnuj ący dziwol ąg, ze skrzywionymi stopami, ze ści śni ętym 
tułowiem, czczym mózgiem, ma jeszcze obowi ązek wychowywa ć przyszłe pokolenia 
ludzko ści!... Có Ŝ wi ęc im zaszczepia?... Czy dzieci ucz ą si ę pracowa ć na 
chleb?... Nie, ucz ą si ę ładnie trzyma ć nó Ŝ i widelec. Czy ucz ą si ę poznawa ć 
ludzi, z którymi kiedy ś Ŝyć im przyjdzie?... Nie, ucz ą si ę im podoba ć za pomoc ą 
stosownych min i ukłonów. Czy ucz ą si ę realnych faktów, decyduj ących o naszym 
szcz ęściu i nieszcz ęściu?... Nie, ucz ą si ę zamyka ć oczy na fakty, a marzy ć o 
ideałach. Nasza mi ękko ść w Ŝyciu, nasza niepraktyczno ść, lenistwo, fagasostwo i 
te straszne p ęta głupoty, które od wieków gniot ą ludzko ść, s ą rezultatem 
pedagogiki stworzonej przez kobiety. A nasze znowu kobiety s ą owocem klerykalno-
feudalno-poetyckiej teorii miło ści, która jest obelg ą dla higieny i zdrowego 
rozs ądku...  

 
W głowie mi szumiało od wywodów doktora, a on tymcz asem ciskał si ę na ulicy jak 
szalony. Na szcz ęście błysn ęło, upadły pierwsze krople deszczu, a zacietrzewion y 
mówca nagle ochłon ął i skoczywszy w jak ąś doro Ŝkę, kazał odwie  ć si ę do domu.  

 
Stach był ju Ŝ chyba około Rogowa. Czy te Ŝ domy ślił si ę, Ŝeśmy tylko o nim 
mówili? i co on, biedak, czuł maj ąc jedn ą burz ę nad głow ą, a drug ą, mo Ŝe gorsz ą, 
w sercu?  
Phi! co za ulewa, co za kanonada piorunów... Zwini ęty w kł ębek Ir odszczekuje im 
przez sen stłumionym głosem, a ja kład ę si ę do łó Ŝka, nakryty tylko 
prze ścieradłem. Gor ąca noc. Panie Bo Ŝe, opiekuj si ę tymi, którzy w podobn ą noc 
uciekaj ą a Ŝ za granic ę przed nieszcz ęściem. Nieraz do ść jest małego figla, aby 
rzeczy, dawne jak ludzkie grzechy, pokazały si ę nam w nowym zupełnie 
oświetleniu.  

 
Ja na przykład znam Stare Miasto od dziecka i zawsz e wydawało mi si ę, Ŝe jest 
ono tylko ciasne i brudne. Dopiero kiedy pokazano m i jako osobliwo ść rysunek 
jednego z domów staromiejskich (i to jeszcze w "Tyg odniku Ilustrowanym", z 
opisem!), nagle spostrzegłem, Ŝe Stare Miasto jest pi ękne... Od tej pory chodz ę 
tam przynajmniej raz na tydzie ń i nie tylko odkrywam coraz nowe osobliwo ści, ale 
jeszcze dziwi ę si ę, Ŝem ich nie zauwa Ŝył dawniej.  

 
Tak samo z Wokulskim. Znam go ze dwadzie ścia lat i ci ągle my ślałem, Ŝe on jest z 
krwi i ko ści polityk. Głow ę dałbym sobie uci ąć, Ŝe Stach niczym wi ęcej nie 
zajmuje si ę, tylko polityk ą. Dopiero pojedynek z baronem i owacje dla Rossiego  
zbudziły we mnie podejrzenia, Ŝe on mo Ŝe by ć zakochany. O czym ju Ŝ dzi ś nie 
wątpi ę, szczególnie po rozmowie z Szumanem.  

 
Ale to fraszka, bo i polityk mo Ŝe by ć zakochany. Taki Napoleon I kochał si ę na 
prawo i na lewo i mimo to trz ąsł Europ ą. Napoleon III tak Ŝe miał sporo kochanek, 
a słysz ę, Ŝe i syn wst ępuje w jego ślady i ju Ŝ wynalazł sobie jak ąś Angielk ę.  

 
JeŜeli wi ęc słabo ść do kobiet nie kompromituje Bonapartych, dlaczego m iałaby 
uwłacza ć Wokulskiemu?...  
I wła śnie kiedym tak rozmy ślał, zaszedł drobny wypadek, który przypomniał mi 
dzieje pogrzebane od lat kilkunastu, a i samego Sta cha przedstawił w innym 
świetle. Och, on nie jest politykiem; on jest czym ś zupełnie innym, z czego 
sobie nie umiem nawet dobrze zda ć sprawy. Czasem zdaje mi si ę, Ŝe jest to 
człowiek skrzywdzony przez społecze ństwo. Ale o tym cicho!... Społeczno ść nikogo 
nie krzywdzi... Gdyby raz przestano w to wierzy ć, Bóg wie, jakie okazałyby si ę 
pretensje. Mo Ŝe nawet nikt by ju Ŝ nie zajmował si ę polityk ą, tylko my ślałby o 
wyrównywaniu rachunków ze swymi najbli Ŝszymi. Lepiej wi ęc nie zaczepia ć tych 
kwestii. (Jak ja du Ŝo gadam na staro ść, a wszystko nie to, o czym chc ę 
powiedzie ć.) Jednego tedy wieczora pij ę u siebie herbat ę (Ir jest wci ąŜ 
osowiały), a Ŝ otwieraj ą si ę drzwi i kto ś wchodzi. Patrz ę, figura otyła, twarz 
nalana, nos czerwony, łeb siwy. W ącham, czu ć w pokoju jakby wino i st ęchlizn ę.  

 
"Ten szlachcic - my śl ę - jest albo nieboszczykiem, albo kiprem?...Bo Ŝaden inny 
człowiek nie b ędzie pachniał st ęchlizn ą..." 



- Có Ŝ, u diabła!... - dziwi si ę go ść. - Take ś ju Ŝ zhardział, Ŝe nie poznajesz 
ludzi?...  

 
Przetarłem oczy. Ale Ŝ to Ŝywy Machalski, kiper od Hopfera!... Byli śmy razem na 
Węgrzech, pó  niej tu, w Warszawie; ale od piętnastu lat nie widzieli śmy si ę; 
gdy Ŝ on mieszka w Galicji i ci ągle jest kiprem.  

 
Naturalnie, przywitali śmy si ę jak bli  ni ęta, raz, drugi, i trzeci...  

 
- Kiedy Ŝeś przyjechał? - pytam.  

 
- Dzi ś rano - on mówi.  

 
- A gdzie Ŝeś był do tej pory?  
- Zajechałem na Dziekank ę, ale było mi tak t ęskno, Ŝem zaraz poszedł do Lesisza, 
do piwnicy... To, panie, piwnice!... Ŝyć, nie umiera ć...  
- Có Ŝeś tam robił?  

 
- Troch ę pomagałem staremu, a zreszt ą siedziałem. Niegłupim chodzi ć po mie ście, 
kiedy jest taka piwnica.  
Oto prawdziwy kiper dawnej daty!... Nie dzisiejszy elegant, co, bestia, woli i ść 
na wieczór ta ńcuj ący ani Ŝeli siedzie ć w piwnicy. I nawet do piwnicy bierze 
lakierki... Ginie Polska przy takich podłych kupcac h!... Gadu, gadu, 
przesiedzieli śmy do pierwszej w nocy. Machalski przenocował u mni e, a o szóstej 
rano znowu poleciał do Lesisza:  

 
- Có Ŝ b ędziesz robił po obiedzie? - pytam.  
- Po obiedzie wst ąpi ę do Fukiera, a na noc wróc ę do ciebie - odpowiedział.  
Był z tydzie ń w Warszawie. Nocował u mnie, a dnie sp ędzał w piwnicach.  
- Powiesiłbym si ę - mówił - Ŝeby mi przyszło tydzie ń włóczy ć si ę po dworze.  
 cisk, upał, kurzawa!... świnie mog ą Ŝyć tak jak wy, ale nie ludzie.  

 
Zdaje mi si ę, Ŝe przesadza. Bo cho ć i ja wol ę sklep ani Ŝeli Krakowskie 
Przedmie ście, jednak Ŝe co sklep, to nie piwnica. Zdziwaczał chłop na swo im 
kiprostwie.  

 
Naturalnie, o czym Ŝe mieli śmy rozmawia ć z Machalskim, je Ŝeli nie o dawnych 
czasach i o Stachu? I tym sposobem stan ęła mi przed oczyma historia jego 
młodo ści, jakbym j ą widział wczoraj.  
Pamiętam (był to rok 1857, mo Ŝe 58), zaszedłem raz do Hopfera, u którego 
pracował Machalski.  
- A gdzie pan Jan? - pytam chłopca.  
- W piwnicy.  
Zaszedłem do piwnicy. Patrz ę, mój pan Jan przy łojówce ści ąga lewarem wino z 
beczki do butelek, a we framudze majacz ą jakie ś dwa cienie: siwy starzec w 
piaskowym surducie, z plik ą papierów na kolanach, i młody chłopak z krótko 
ostrzy Ŝonym łbem i min ą zbója. To był Stach Wokulski i jego ojciec. Siadłe m 
cicho (bo Machalski nie lubił, a Ŝeby mu przeszkadzano przy ści ąganiu wina), a 
siwy człowiek w piaskowym surducie prawił jednostaj nym głosem do owego młodzika:  

 
- Co to wydawa ć pieni ądze na ksi ąŜki?... Mnie dawaj, bo jak b ędę musiał przerwa ć 
proces, wszystko zmarnieje. Ksi ąŜki nie wydob ędą ci ę z upodlenia, w jakim teraz 
jeste ś, tylko proces. Kiedy go wygram i odzyskamy nasze d obra po dziadku, wtedy 
przypomn ą sobie, Ŝe Wokulscy stara szlachta, i nawet znajdzie si ę familia... W 
zeszłym miesi ącu wydałe ś dwadzie ścia złotych na ksi ąŜki, a mnie akurat tyle 
brakowało na adwokata... Ksi ąŜki!... zawsze ksi ąŜki... śeby ś był m ądry jak 
Salomon, póki jeste ś w sklepie, b ędą tob ą pomiatali, chocia Ŝeś szlachcic, a twój 
dziadek z matki był kasztelanem. Ale jak wygram pro ces, jak wyniesiemy si ę na 
wie ś...  
- Chod  my st ąd, ojcze - mrukn ął chłopak, spode łba patrz ąc na mnie.  

 



Stary, posłuszny jak dziecko, zawin ął swoje papiery w czerwon ą chustk ę i wyszedł 
z synem, który musiał go podtrzymywa ć na schodach.  
- Có Ŝ to za odmie ńcy? - pytam Machalskiego, który wła śnie sko ńczył robot ę i 
usiadł na zydlu. - Ach!... - machn ął r ęką. - Stary ma pomieszane klepki, ale 
chłopak zdatny. Nazywa si ę Stanisław Wokulski. Bystra bestia!... - Có Ŝ on 
zrobił? - pytam.  

 
Machalski obja śnił palcami świec ę i nalawszy mi kieliszek wina, mówił:  
- On tu jest u nas ze cztery lata. Do sklepu albo d o piwnicy nie bardzo... Ale 
mechanik!... Zbudował tak ą maszyn ę, co pompuje wod ę z dołu do góry, a z góry 
wylewa j ą na koło, które wła śnie porusza pomp ę. Taka maszyna mo Ŝe obraca ć si ę i 
pompować do ko ńca świata; ale co ś si ę w niej skrzywiło, wi ęc ruszała si ę tylko 
kwadrans. Stała tam na górze, w pokoju jadalnym, i Hopferowi zwabiała go ści; ale 
od pół roku co ś w niej p ękło.  

 
- Otó Ŝ jaki!... - mówi ę. 
- No, jeszcze nie taki bardzo - odparł Machalski. -  Był tu jeden profesor z 
gimnazjum realnego, obejrzał pomp ę i powiedział, Ŝe na nic si ę nie zda, ale Ŝe 
chłopak zdolny i powinien uczy ć si ę. Od tej pory mamy s ądny dzie ń w sklepie.  
Wokulski zhardział, go ściom odmrukuje, w dzie ń wygl ąda, jakby drzemał, a za to 
uczy si ę po nocach i kupuje ksi ąŜki. Jego znowu ojciec wolałby te pieni ądze u Ŝyć 
na proces o jaki ś tam maj ątek po dziadku... Słyszałe ś przecie, co mówił.  

 
- Có Ŝ on my śli robi ć z t ą nauk ą? - rzekłem.  

 
- Mówi, Ŝe pojedzie do Kijowa, do uniwersytetu. Ha! niech je dzie - prawił 
Machalski - mo Ŝe cho ć jeden subiekt wyjdzie na człowieka. Ja mu tam nie 
przeszkadzam; kiedy jest w piwnicy, nie nap ędzamy go do roboty; niech sobie 
czyta. Ale na górze dokuczaj ą mu subiekci i go ście.  

 
- A co na to Hopfer?  
- Nic - ci ągnął Machalski zakładaj ąc now ą łojówk ę w Ŝelazny lichtarz z r ączk ą. - 
Hopfer nie chce go odstr ęcza ć od siebie, bo Kasia Hopferówna durzy si ę troch ę w 
Wokulskim, a mo Ŝe chłopak odzyska maj ątek po dziadku?...  
- I on durzy si ę w Kasi? - spytałem.  
- Ani na ni ą spojrzy, dzika bestia! - odparł Machalski. Zaraz w ówczas 
pomyślałem, Ŝe chłopak z tak otwart ą głow ą, który kupuje ksi ąŜki i nie dba o 
dziewcz ęta, mógłby by ć dobrym politykiem; wi ęc jeszcze tego dnia zapoznałem si ę 
ze Stachem i od tej pory Ŝyjemy ze sob ą nie najgorzej... Stach był jeszcze ze 
trzy lata u Hopfera i przez ten czas porobił du Ŝo znajomo ści ze studentami, z 
młodymi urz ędnikami rozmaitych biur, którzy na wy ścigi dostarczali mu ksi ąŜek, 
aŜeby mógł zda ć egzamin do uniwersytetu.  

 
Spośród tej młodzie Ŝy wyró Ŝniał si ę niejaki pan Leon, chłopak jeszcze młody (nie 
miał nawet dwudziestu lat), pi ękny, a m ądry... a zapalczywy!... Ten jakby był 
moim pomocnikiem w politycznej edukacji Wokulskiego : kiedy bowiem ja opowiadałem 
o Napoleonie i wielkim posłannictwie Bonapartych, p an Leon mówił o Mazzinim, 
Garibaldim i im podobnych znakomito ściach. A jak on umiał podnosi ć ducha!...  

 
- Pracuj - mówił nieraz do Stacha - i wierz, bo sil na wiara mo Ŝe zatrzyma ć 
sło ńce w biegu, a nie dopiero polepszy ć stosunki ludzkie.  
- A mo Ŝe mnie wysła ć do uniwersytetu? - zapytał Stach.  
- Jestem pewien - odparł Leon z zaiskrzonymi oczyma  - Ŝe gdyby ś cho ć przez 
chwil ę miał tak ą wiar ę jak pierwsi apostołowie, jeszcze dzi ś znalazłby ś si ę w 
uniwersytecie...  

 
- Albo u wariatów - mrukn ął Wokulski. Leon pocz ął biega ć po pokoju i trz ąść 
r ękoma. - Co za lód w tych sercach!... co za chłód!.. . co za upodlenie!... wołał 
- je Ŝeli nawet taki człowiek jak ty jeszcze nie ufa. Wi ęc przypomnij sobie; co ś 
ju Ŝ zrobił w tak krótkim czasie: tyle umiesz, Ŝe mógłby ś dzisiaj zdawa ć 
egzamin...  

 



- Co ja tam zrobi ę!... - westchn ął Stach.  
- Ty jeden niewiele. Ale kilkudziesi ęciu, kilkuset takich jak ty i ja... Czy 
wiesz, co mo Ŝemy zrobi ć?...  
W tym miejscu załamał mu si ę głos: Leon dostał spazmów. Ledwie śmy go uspokoili.  

 
Innym razem pan Leon wyrzucał nam brak ducha po świ ęcenia.  

 
- A wiecie Ŝ wy - mówił - Ŝe Chrystus moc ą po świ ęcenia sam jeden zbawił 
ludzko ść?... O ile Ŝ wi ęc świat by si ę udoskonalił, gdyby na nim ci ągle były 
jednostki gotowe do ofiary z Ŝycia!...  
- Czy mam oddawa ć Ŝycie za tych go ści, którzy mi wymy ślaj ą jak psu, czy za tych 
chłopców i subiektów, którzy drwi ą ze mnie? - pytał Wokulski.  

 
- Nie wykr ęcaj si ę! - zawołał pan Leon. - Chrystus zgin ął nawet za swoich 
katów... Ale mi ędzy wami nie ma ducha... Duch w was gnije... Posłuc haj za ś, co 
mówi Tyrteusz: "O Sparto, ru ń! nim pomnik twej wielko ści, naddziadów grób, 
meseński skruszy młot i na Ŝer psom rozrzuci świ ęte ko ści, i przodków cie ń 
odegna od twych wrót... Ty, ludu, nim wróg w p ętach ci ę powlecze, ojców twych 
bro ń na progach domów złam i w przepa ść rzu ć... Niech nie wie świat, Ŝe miecze 
były w śród was, lecz serca zbrakło wam!..." Serca!... - po wtórzył pan Leon.  

 
JuŜ to Stach w przyjmowaniu teorii pana Leona był bard zo ostro Ŝny; ale młody 
chłopak umiał wszystkich przekonywa ć jak Demostenes.  
Pamiętam, Ŝe pewnego wieczora na licznym zebraniu ludzi młodsz ych i starszych 
spłakali śmy si ę wszyscy, kiedy pan Leon opowiadał o tym doskonalsz ym świecie, w 
którym zginie głupstwo, n ędza i niesprawiedliwo ść.  

 
- Od tej chwili - mówił z uniesieniem - nie b ędzie ju Ŝ ró Ŝnic mi ędzy lud  mi.  

 
Szlachta i mieszczanie, chłopi i śydzi, wszyscy b ędą bra ćmi...  
- A subiekci?... - odezwał si ę z k ąta Wokulski.  
Lecz przerwa ta nie zmieszała pana Leona. Nagle zwr ócił si ę do Wokulskiego, 
wyliczył wszystkie przykro ści, jakie Stachowi wyrz ądzano w sklepie, przeszkody, 
jakie stawiano mu w pracy nad nauk ą, i zako ńczył w ten sposób:  

 
- Aby ś za ś uwierzył, Ŝe jeste ś nam równym i Ŝe ci ę kochamy jak brata, aby ś mógł 
uspokoi ć twoje serce rozgniewane na nas, oto ja... kl ękam przed tob ą i w imieniu 
ludzko ści błagam ci ę o przebaczenie krzywd.  

 
Istotnie, ukl ąkł przed Stachem i pocałował go w r ękę. Zebrani rozczulili si ę 
jeszcze bardziej, podnie śli w gór ę Stacha i Leona i przysi ęgli, Ŝe za takich 
ludzi, jak oni, ka Ŝdy oddałby Ŝycie. Dzi ś, kiedy przypominam sobie owe dzieje, 
chwilami zdaje mi si ę, Ŝe to był sen. Co prawda, nigdy przedtem ani pó  niej nie 
spotkałem takiego entuzjasty jak pan Leon. W pocz ątkach roku 1861 Stach 
podzi ękował Hopferowi za miejsce. Zamieszkał u mnie (w ty m pokoiku z 
zakratowanym oknem i zielonymi firankami), rzucił h andel, a natomiast pocz ął 
chodzi ć na akademickie wykłady jako wolny słuchacz.  
Dziwne było jego po Ŝegnanie ze sklepem; pami ętam to, bo sam po niego 
przyszedłem. Hopfera ucałował, a nast ępnie zeszedł do piwnicy u ściska ć 
Machalskiego, gdzie zatrzymał si ę kilka minut. Siedz ąc na krze śle w jadalnym 
pokoju słyszałem jaki ś hałas, śmiechy chłopców i go ści, alem nie podejrzywał 
figla.  

 
Naraz (otwór prowadz ący do lochu był w tej samej izbie) widz ę, Ŝe z piwnicy 
wydobywa si ę para czerwonych r ąk. R ęce te opieraj ą si ę o podłog ę i tu Ŝ za nimi 
ukazuje si ę głowa Stacha raz i drugi. Go ście i chłopcy w śmiech.  

 
- Aha! - zawołał jeden stołownik - widzisz, jak tru dno bez schodów wyj ść z 
piwnicy? A tobie zachciewa si ę od razu skoczy ć ze sklepu do uniwersytetu!...  

 
Wyjd  Ŝe, kiedy ś taki m ądry... Stach z gł ębi znowu wysun ął r ęce, znowu chwycił 
si ę za kraw ęd   otworu i wyd wign ął si ę do połowy ciała. My ślałem, Ŝe mu krew 



try śnie z policzków.  

 
- Jak on si ę wydobywa... Pysznie si ę wydobywa!... - zawołał drugi stołownik.  
Stach zaczepił nog ą o podłog ę i po chwili był ju Ŝ w pokoju. Nie rozgniewał si ę, 
ale te Ŝ nie podał r ęki Ŝadnemu koledze, tylko zabrał swój tłomoczek i szedł  ku 
drzwiom.  
- Có Ŝ to, nie Ŝegnasz si ę z go śćmi, panie doktór!... - wołali zanim stołownicy 
Hopfera.  

 
Szli śmy przez ulic ę nie mówi ąc do siebie. Stach przygryzał wargi, a mnie ju Ŝ 
wówczas przyszło na my śl, Ŝe to wydobywanie si ę z piwnicy jest symbolem jego 
Ŝycia, które upłyn ęło na wydzieraniu si ę ze sklepu Hopfera w szerszy świat.  

 
Proroczy wypadek!... bo i do dzi ś dnia Stach ci ągle tylko wydobywa si ę na 
wierzch. I Bóg wie, co by dla kraju mógł zrobi ć taki jak on człowiek, gdyby na 
kaŜdym kroku nie usuwano mu schodów, a on nie musiał t raci ć czasu i sił na samo 
wydzieranie si ę do nowych stanowisk. Przeniósłszy si ę do mnie, pracował po 
całych dniach i nocach, a Ŝ mnie nieraz zło ść brała. Wstawał przed szóst ą i 
czytał.  

 
Około dziesi ątej biegł na kursa, potem znowu czytał. Po czwartej  szedł na 
korepetycj ę do kilku domów (głównie Ŝydowskich, gdzie mu Szuman wyrobił 
stosunki) i wróciwszy do domu znowu czytał i czytał , dopóki zmorzony snem nie 
poło Ŝył si ę ju Ŝ dobrze po północy.  
Miałby z owych lekcji nie najgorsze dochody, gdyby od czasu do czasu nie 
odwiedzał go ojciec, który zmienił si ę tylko o tyle, Ŝe nosił tabaczkowy surdut 
zamiast piaskowego, a swoje papiery obwijał w chust kę niebiesk ą. Zreszt ą został 
taki sam jak wówczas, kiedy go poznałem. Siadał prz y stoliku syna, kładł na 
kolanach papiery - i mówił głosem cichym i jednosta jnym:  
- Ksi ąŜki... zawsze ksi ąŜki!... Tracisz pieni ądze na nauk ę, a mnie brakuje na 
proces. śeby ś sko ńczył dwa uniwersytety, nie wyjdziesz z dzisiejszego  upodlenia, 
dopóki nie odzyskamy naszych dóbr po dziadku. Wtedy  dopiero ludzie przyznaj ą, 
Ŝeś ty szlachcic, równy innym...Wtedy znajdzie si ę familia...  

 
Czas wolny od nauki po świ ęcał Stach na próby z balonami. Wzi ął du Ŝą butl ę i w 
niej za pomoc ą witriolu preparował jaki ś gaz (ju Ŝ nawet nie pami ętam jaki) i 
napełniał nim balon niedu Ŝy wprawdzie, ale przygotowany bardzo sztucznie. Był a 
pod nim maszynka z wiatraczkiem...No i latało to po d sufitem, dopóki nie zepsuło 
si ę przez uderzenie o ścian ę.  

 
W takim razie Stach znowu łatał swój balon, naprawi ał maszynk ę, napełniał butl ę 
rozmaitymi paskudztwami i znowu próbował, bez ko ńca. Raz butla p ękła, a witriol 
mało mu nie wypalił oka. Lecz co jego to obchodziło , skoro bodaj za pomoc ą 
balonu chciał "wydoby ć si ę" ze swej marnej pozycji.  
Od czasu jak Wokulski osiedlił si ę u mnie, przybyła naszemu sklepowi nowa 
kundmanka: Kasia Hopfer. Nie wiem, co tak podobało si ę jej u nas - moja broda 
czy tusza Jana Mincla? Bo dziewczyna miała ze dwadz ie ścia norymberskich sklepów 
bli Ŝej domu, ale przychodziła do naszego po kilka razy na tydzie ń.  
"A to prosz ę włóczki, a to prosz ę jedwabiu, a to igieł za dziesi ęć groszy..." Po 
taki sprawunek biegła wiorst ę drogi w deszcz czy pogod ę, a kupuj ąc za par ę 
groszy szpilek, przesiadywała w sklepie po pół godz iny i rozmawiała ze mn ą.  
- Dlaczego to panowie nigdy nie przychodz ą do nas z... panem Stanisławem? - 
mówiła rumieni ąc si ę. - Ojciec tak panów kocha i... my wszyscy...  
Z pocz ątku dziwiłem si ę niespodzianej miło ści starego Hopfera i dowodziłem 
pannie Kasi, Ŝe zbyt mało znam jej ojca, a Ŝebym miał składa ć mu wizyty.  
Ale ona wci ąŜ swoje:  
- Pan Stanisław musi gniewa ć si ę na nas, nie wiem nawet za co, bo przynajmniej 
tatko i... my wszyscy jeste śmy bardzo Ŝyczliwi. Pan Stanisław chyba nie mo Ŝe si ę 
skar Ŝyć, a Ŝeby z naszej strony doznał najmniejszej przykro ści... Pan 
Stanisław...  

 
I tak mówi ąc o panu Stanisławie kupowała jedwab zamiast włóczk i albo igły 
zamiast no Ŝyczek. Co za ś najgorsze, Ŝe z tygodnia na tydzie ń mizerniało 



biedactwo. Ile razy przyszła do nas po swoje drobne  sprawunki, zdawało mi si ę, 
Ŝe wygl ąda troch ę lepiej. Ale gdy zgasł na jej twarzy rumieniec chwi lowego 
wzruszenia, przekonywałem si ę, Ŝe jest coraz bledsza, a jej oczy staj ą si ę coraz 
smutniejsze i gł ębsze.  
A jak ona wypytywała si ę: "Czy pan Stanisław nigdy nie zachodzi tu do 
sklepu?..." Jak patrzyła na drzwi prowadz ące do sieni i do mego mieszkania, 
gdzie o kilka kroków od niej zmarszczony Wokulski, nie domy ślaj ąc si ę, Ŝe tu 
t ęskni ą za nim, siedział nad ksi ąŜkami.  

 
śal mi si ę zrobiło biedaczki, wi ęc raz, kiedy śmy z Wokulskim pili wieczorem 
herbat ę, odezwałem si ę:  

 
- Nie b ąd Ŝe ty głupi i zajd   kiedy do Hopfera. Stary ma du Ŝe pieni ądze.  

 
- A po có Ŝ ja mam do niego chodzi ć... - odparł. - Byłem ju Ŝ chyba dosy ć...  
Przy tych wyrazach wstrz ąsnął si ę.  
- Po to masz chodzi ć, Ŝe Kasia jest w tobie zakochana - rzekłem.  
- Daj Ŝe mi pokój z Kasi ą!... - przerwał. - Dziewczyna dobra z ko ściami, nieraz 
ukradkiem przyszywała mi oberwany guzik do paltota albo podrzucała mi kwiatek na 
okno, ale ona nie dla mnie, ja nie dla niej.  
- Goł ąbek, nie dziecko!... - wtr ąciłem.  
- W tym całe nieszcz ęście, bo ja nie jestem goł ąbek. Mnie przywi ązać mogłaby 
taka tylko kobieta jak ja sam. A takiej jeszczem ni e spotkał. (Spotkał tak ą w 
szesna ście lat pó  niej i dalibóg, Ŝe nie ma si ę czym cieszy ć!...)  
Powoli Kasia przestała bywa ć w sklepie, a natomiast stary Hopfer zło Ŝył wizyt ę 
obojgu pa ństwu Janom Minclom. Musiał im co ś mówi ć o Stachu, gdy Ŝ na drugi dzie ń 
zbiegła na dół pani Małgorzata Minclowa i dalej Ŝe do mnie z pretensjami:  
- Có Ŝ to za lokatora ma pan Ignacy, za którym panny szal ej ą?... Có Ŝ to za jaki ś 
Wokulski?... Jasiu - zwróciła si ę do m ęŜa - dlaczego ten pan u nas nie był?...  

 
My go musimy wyswata ć, Jasiu... Niech on zaraz przyjdzie na gór ę...  
- A niech sobie idzie na gór ę - odparł Jan Mincel - ale ju Ŝ co swata ć, to nie 
będę. Jestem uczciwy kupiec i nie my śl ę zajmowa ć si ę str ęczycielstwem. Pani 
Małgorzata ucałowała go w spocon ą twarz, jakby to był jeszcze miodowy miesi ąc, a 
on łagodnie odsun ął j ą i obtarł si ę fularem.  
- Heca z tymi babami! - mówił. - Koniecznie chc ą ludzi wci ągać w nieszcz ęście.  

 
Swataj sobie, swataj, nawet Hopfera, nie tylko Woku lskiego; ale pami ętaj, Ŝe ja 
za to płaci ć nie b ędę.  
Od tej pory, ile razy Ja ś Mincel poszedł na piwo albo do resursy, pani 
Małgorzata zapraszała do siebie na wieczór mnie i W okulskiego. Stach zwykle 
szybko wypijał herbat ę, nawet nie patrz ąc na pani ą Janow ę; potem, wsadziwszy 
r ęce w kieszenie my ślał zapewne o swoich balonach i milczał jak drewno,  a nasza 
gospodyni nawracała go do miło ści.  

 
- Czy podobna, panie Wokulski, a Ŝeby pan nigdy nie kochał si ę? -mówiła. - Ma 
pan, o ile wiem, ze dwadzie ścia osiem lat, prawie tyle co ja... I kiedy ja ju Ŝ 
od dawna uwa Ŝam si ę za star ą bab ę, pan wci ąŜ jest niewini ątkiem...  
Wokulski przekładał nog ę na nog ę, ale wci ąŜ milczał.  
- O! panna Katarzyna smaczny to k ąsek - mówiła gospodyni. - Oko ładne... (cho ć 
zdaje mi si ę, Ŝe ma skaz ę na lewym czy prawym?)... figurka niczego, chocia Ŝ musi 
mie ć jedn ą łopatk ę wy Ŝsz ą (ale to dodaje wdzi ęku). Nosek wprawdzie nie w moim 
guście, a usta troch ę za du Ŝe, ale có Ŝ to za dobra dziewczyna!... Gdyby tak 
troch ę wi ęcej rozumu... No, ale rozum, panie Wokulski, przych odzi kobietom 
dopiero około trzydziestego roku... Ja sama, kiedy byłam w wieku Kasi, byłam 
głupiutka jak kanarek...  
Kochałam si ę w moim dzisiejszym m ęŜu!... 
JuŜ za trzeci ą wizyt ą pani Małgorzata przyj ęła nas w szlafroczku (był to bardzo 
ładny szlafroczek, obszyty koronkami), a na czwart ą ja wcale nie zostałem 
zaproszony, tylko Stach. Nie wiem, dalibóg, o czym gadali. To przecie jest 
pewne, Ŝe Stach wracał do domu coraz wi ęcej znudzony, narzekaj ąc, Ŝe mu baba 
czas zabiera, a znowu pani Małgorzata tłomaczyła m ęŜowi, Ŝe ten Wokulski jest 
bardzo głupi i Ŝe niemało jeszcze musi napracowa ć si ę, nim go wyswata.- Pracuj, 



kochanie, pracuj nad nim - zach ęcał j ą mąŜ - bo szkoda dziewczyny, no i 
Wokulskiego. Strach pomy śle ć, Ŝe taki porz ądny chłopak, który tyle lat był 
subiektem, który mo Ŝe odziedziczy ć sklep po Hopferze, chce zmarnowa ć si ę w 
uniwersytecie. Tfy!... 
Utwierdzona w dobrych postanowieniach, pani Jasiowa  ju Ŝ nie tylko w wieczór 
zapraszała Wokulskiego na herbat ę, na któr ą on po najwi ększej cz ęści nie 
chodził, ale jeszcze sama nieraz zbiegała do mego p okoju, troskliwie wypytuj ąc 
Stacha, czy nie jest chory, i dziwi ąc si ę, Ŝe si ę jeszcze nie kochał, on, prawie 
starszy od niej (my śl ę, Ŝe ona była troch ę starsza od niego). Jednocze śnie 
zacz ęła kobieta dostawa ć jakich ś płaczów i śmiechów, wymy śla ć męŜowi, który na 
całe dnie uciekał z domu, i wyst ępować z pretensjami do mnie, Ŝe jestem 
niedoł ęga, Ŝe nie rozumiem Ŝycia, Ŝe przyjmuj ę na lokatorów ludzi 
podejrzanych...  
Słowem wywi ązały si ę takie awantury w domu, Ŝe Ja ś Mincel schudł, pomimo Ŝe 
coraz wi ęcej pił piwa, a ja my ślałem: jedno z dwojga... Albo podzi ękuj ę Minclowi 
za obowi ązek, albo wypowiem lokal Stachowi. Sk ąd, u licha, dowiedziała si ę o 
moich troskach pani Małgorzata? nie mam świadomo ści. Do ść, Ŝe wpadła raz 
wieczorem do mego pokoju, powiedziała mi, Ŝe jestem jej wrogiem i Ŝe musz ę by ć 
bardzo podły, skoro wymawiam mieszkanie tak dzielne mu człowiekowi, jak 
Wokulski... Potem dodała, Ŝe jej m ąŜ jest podły, Ŝe Wokulski jest podły, Ŝe 
wszyscy m ęŜczy  ni s ą podli, i nareszcie na mojej własnej kanapie dostał a 
spazmów. Sceny takie powtarzały si ę przez kilka dni z rz ędu i nie wiem, do czego 
by doszły, gdyby nie poło Ŝył im kresu jeden z najdziwaczniejszych wypadków, 
jakie widziałem.  
Pewnego razu zaprosił Machalski mnie i Wokulskiego do siebie na wieczór.  
Poszli śmy tam dobrze po dziewi ątej i gdzie Ŝ by, je Ŝeli nie do jego ulubionej 
piwnicy, w której przy migotaniu trzech łojowych świeczek zobaczyłem kilkana ście 
osób, a mi ędzy nimi pana Leona. Nigdy chyba nie zapomn ę gromady tych, po 
najwi ększej cz ęści młodych twarzy, które ukazywały si ę na tle czarnych ścian 
piwnicy, wygl ądały spoza okutych beczek albo rozpływały si ę w ciemno ści.  

 
Poniewa Ŝ go ścinny Machalski ju Ŝ na schodach przyj ął nas ogromnymi kielichami 
wina (i to wcale dobrego), a mnie wzi ął w szczególn ą opiek ę, musz ę wi ęc 
przyzna ć, Ŝe od razu zaszumiało mi w głowie, a w kilka minut p ó niej byłem 
kompletnie zapity. Usiadłem wi ęc z dala od uczty, w gł ębokiej framudze, i 
odurzony, w pół śnie, półjawie przypatrywałem si ę współbiesiadnikom.  

 
Co si ę tam działo, dobrze nie wiem, bo najdziksze fantazj e przebiegały mi po 
głowie. Marzyło mi si ę, Ŝe pan Leon mówi, jak zwykle, o pot ędze wiary, o upadku 
duchów i o potrzebie po świ ęcenia, czemu gło śno wtórowali obecni. Zgodny chór 
jednak Ŝe osłabn ął, gdy pan Leon zacz ął tłomaczy ć, Ŝe nale Ŝałoby nareszcie 
wypróbowa ć owej gotowo ści do czynu. Musiałem by ć bardzo nietrze  wy, skoro 
przywidziało mi si ę, Ŝe pan Leon proponuje, a Ŝeby kto z obecnych skoczył z 
Nowego Zjazdu na bruk id ącej pod nim ulicy, i Ŝe na to wszyscy umilkli jak jeden 
mąŜ, a wielu pochowało si ę za beczki.  
- Wi ęc nikt nie zdecyduje si ę na prób ę?!... - krzykn ął pan Leon, załamuj ąc r ęce.  
Milczenie. W piwnicy zrobiło si ę pusto.  
- Wi ęc nikt?... nikt?...  
- Ja - odpowiedział jaki ś prawie obcy mi głos.  

 
Spojrzałem. Przy dogorywaj ącej świeczce stał Wokulski.  
Wino Machalskiego było tak mocne, Ŝe w tej chwili straciłem przytomno ść. Po 
uczcie w piwnicy Stach przez kilka dni nie pokazał si ę w mieszkaniu.  

 
Nareszcie przyszedł - w cudzej odzie Ŝy, zmizerowany, ale z zadart ą głow ą. Wtedy 
pierwszy raz usłyszałem w jego głosie jaki ś twardy ton, który do dzi ś dnia robi 
mi przykre wra Ŝenie.  

 
Od tej pory zupełnie zmienił tryb Ŝycia. Swój balon z wiatrakiem rzucił w k ąt, 
gdzie go niebawem zasnuła paj ęczyna; butl ę do robienia gazów oddał stró Ŝowi na 
wodę, do ksi ąŜek nawet nie zagl ądał. I tak le Ŝały skarbnice ludzkiej m ądro ści, 
jedne na półce, inne na stole, jedne zamkni ęte, inne otwarte, a on tymczasem...  

 



Niekiedy po par ę dni nie bywał w domu, nawet na nocleg; to znowu wp adał z 
wieczora i w odzieniu rzucał si ę na nie posłane łó Ŝko. Czasami zamiast niego 
przychodziło kilku nie znanych mi panów, którzy noc owali na kanapce, na łó Ŝku 
Stacha, nawet na moim własnym, nie tylko nie dzi ękuj ąc mi, ale nawet nie mówi ąc: 
jak si ę nazywaj ą i w jakiej bran Ŝy pracuj ą. A znowu kiedy indziej zjawiał si ę 
sam Stach i siedział w pokoju par ę dni bez zaj ęcia, rozdra Ŝniony, ci ągle 
nadsłuchuj ący, jak kochanek, który przyszedł na schadzk ę z m ęŜatk ą, lecz zamiast 
niej spodziewa si ę zobaczy ć męŜa.  
Nie pos ądzam, a Ŝeby Małgosia Minclowa miała by ć t ą męŜatk ą, gdy Ŝ i ona 
wygl ądała, jakby j ą giez uk ąsił. Z rana oblatywała kobieta ze trzy ko ścioły, 
widocznie pragn ąc niepokoi ć z kilku stron miłosiernego Boga. Zaraz po obiedzie  
zbierała si ę u niej jaka ś sesja dam, które w oczekiwaniu doniosłych wypadków  
opuszczały m ęŜów i dzieci, a Ŝeby zajmowa ć si ę plotkami. Nad wieczorem za ś 
schodzili si ę do niej panowie; ale ci, nawet nie gadaj ąc z pani ą Małgorzat ą, 
odsyłali j ą do kuchni. Nic dziwnego, Ŝe przy takim chaosie w domu i mnie w ko ńcu 
zacz ęły si ę miesza ć klepki. Zdawało mi si ę, Ŝe w Warszawie jest cia śniej i Ŝe 
wszyscy s ą odurzeni.  

 
Co godzin ę oczekiwałem jakiej ś nieokre ślonej niespodzianki, lecz mimo to wszyscy 
mieli śmy doskonały humor i głowy pełne projektów.  

 
Tymczasem Ja ś Mincel, dr ęczony w domu przez Ŝonę, od samego rana szedł na piwo i 
wracał a Ŝ wieczorem. Wynalazł nawet przysłowie: "Co tam!... Raz kozie 
śmier ć...", które powtarzał do ko ńca Ŝycia.  

 
Nareszcie pewnego dnia Stach Wokulski całkiem znikn ął mi z oczu. Dopiero we dwa 
lata napisał do mnie list z Irkucka, prosz ąc, abym mu przysłał jego ksi ąŜki. W 
jesieni, w roku 1870 (wła śnie wróciłem od Jasia Mincla, który ju Ŝ le Ŝał w 
łó Ŝku), siedz ę sobie w moim pokoju po wieczornej herbacie, nagle kto ś puka do 
drzwi.  

 
- Herein! - mówi ę. 
Drzwi skrzyp... Patrz ę, stoi na progu jaka ś brodata bestia, w paltocie z foczej 
skóry, odwróconej włosem na wierzch.  

 
- No - mówi ę - niech mnie diabli wezm ą, je Ŝeli ś ty nie Wokulski.  

 
- On sam - odpowiada jegomo ść w foczej skórze.  

 
- W imi ę Ojca i Syna!... - mówi ę. - Kpisz - mówi ę - czy o drog ę pytasz?... 
sk ądeś si ę tu wzi ął? Chyba Ŝe jeste ś dusz ą zmarł ą...  

 
- Jestem Ŝywy - on mówi - nawet je ść mi si ę chce.  

 
Zdj ął czapk ę, zdj ął futro, usiadł przy świecy. Ju Ŝci Wokulski. Broda jak u 
zbója, pysk jak u Longina, co to Chrystusowi Panu b ok przebił, ale - oczywisty 
Wokulski...  
- Wróciłe ś - mówi ę - czy ś tylko przyjechał?  

 
- Wróciłem.  
- Có Ŝ kraj tamtejszy?  
- Niczego. - Phi!... A ludzie? - pytam.  
- Niezgorsi.  
- Fiu!... A z czego Ŝyłe ś?  
 
- Z lekcji - mówi - jeszcze przywiozłem ze sze śćset rubli. - Fiu!... fiu!... A 
co my ślisz robi ć?  
 
- No, ju Ŝci do Hopfera nie wróc ę - odparł, uderzaj ąc pi ęści ą w stół. - Chyba nie 
wiesz - dodał - Ŝe jestem uczonym; mam nawet rozmaite podzi ękowania od 
petersburskich naukowych towarzystw...  



"Subiekt od Hopfera - został uczonym!... Stach Woku lski ma podzi ękowania od 
petersburskich towarzystw naukowych!... Istna heca. .." - pomy ślałem.Co tu du Ŝo 
gadać. Uplacował si ę chłopak gdzie ś na Starym Mie ście i przez pół roku Ŝył ze 
swej gotówki, kupuj ąc za ni ą du Ŝo ksi ąŜek, ale mało jedzenia.  
Wydawszy pieni ądze, pocz ął szuka ć roboty, i wtedy - trafiła si ę rzecz dziwna. 
Kupcy nie dali mu roboty, gdy Ŝ był uczonym, a uczeni nie dali mu tak Ŝe, poniewa Ŝ 
był eks-subiektem. Został tedy, jak Twardowski, ucz epiony mi ędzy niebem a 
ziemi ą.  
MoŜe rozbiłby sobie łeb gdzie pod Nowym Zjazdem, gdyby m od czasu do czasu nie 
przyszedł mu z pomoc ą.  
Strach, jak ci ęŜkim było jego Ŝycie. Zmizerniał, spos ępniał, zdziczał... Ale nie 
narzekał. Raz tylko, kiedy mu powiedziano, Ŝe dla takich jak on nie ma tu 
miejsca, szepn ął:  
- Oszukano mnie... 
W tym czasie umarł Ja ś Mincel. Wdowa pogrzebała go po chrze ścija ńsku, przez 
tydzie ń nie wychodziła ze swych pokojów, a po tygodniu zaw ołała mnie na 
konferencj ę.  

 
Myślałem, Ŝe b ędziemy mówili z ni ą o interesach sklepowych, tym bardziej Ŝe 
spostrzegłem butelk ę dobrego w ęgrzyna na stole. Ale pani Małgorzata ani zapytała 
o losy sklepu. Zapłakała na mój widok, jakbym jej p rzypomniał tydzie ń temu 
pochowanego nieboszczyka, i nalawszy mi wina spory kieliszek, rzekła j ękliwym 
głosem:  
- Kiedy zgasł mój anioł, my ślałam, Ŝe tylko ja jestem nieszcz ęśliwa...  

 
- Co za anioł? - spytałem nagle. - Mo Ŝe Ja ś Mincel?... Pozwoli pani, Ŝe cho ć 
byłem szczerym przyjacielem nieboszczyka, nie my śl ę jednak nazywa ć aniołem 
osoby, która nawet po śmierci wa Ŝyła ze dwie ście funtów...  

 
- Za Ŝycia wa Ŝył ze trzysta... słyszałe ś pan? - wtr ąciła niepocieszona wdowa.  

 
Wtem znowu zasłoniła twarz chustk ą i rzekła szlochaj ąc: - O! pan nigdy nie 
będziesz miał taktu, panie Rzecki... O! co za cios!.. . Prawda, Ŝe nieboszczyk, 
dokładnie mówi ąc, nigdy nie był aniołem, osobliwie w ostatnich cza sach, ale 
zawsze straszne spotkało mnie nieszcz ęście... Nieopłakane, niepowetowane!...  

 
- No, przez ostatnie pół roku...  
- Co pan mówisz - pół roku?... - zawołała. - Nieszc zęśliwy mój Ja ś był ze trzy 
lata chory, a z osiem... Ach, panie Rzecki! Ilu Ŝ nieszcz ęść w mał Ŝeństwie jest 
 ródłem to okropne piwo... Przez osiem lat, panie, j akbym nie miała m ęŜa... Ale 
co to był za człowiek, panie Rzecki!...Dzi ś dopiero czuj ę cały ogrom mego 
nieszcz ęścia...  

 
- Bywaj ą wi ększe - odwa Ŝyłem si ę wtr ąci ć. - O tak! - j ęknęła biedna wdowa. - Ma 
pan zupełn ą racj ę, bywaj ą wi ększe nieszcz ęścia. Ten na przykład Wokulski, który 
podobno ju Ŝ wrócił... Czy prawda, Ŝe dotychczas nie znalazł Ŝadnego zaj ęcia? 
- Najmniejszego.  
- Gdzie Ŝ jada? gdzie mieszka?... - Gdzie jada?... Nie wiem nawet, czy w ogóle 
jada. A gdzie mieszka?... Nigdzie.  
- Okropno ść! - zapłakała pani Małgorzata. - Zdaje mi si ę - dodała po chwili - Ŝe 
spełni ę ostatni ą wol ę mego kochanego nieboszczyka, je Ŝeli poprosz ę pana, 
aŜeby ś...  

 
- Słucham pani ą. - A Ŝeby ś dał mu mieszkanie u siebie, a ja b ędę wam przysyła ć na 
dół po dwa obiady, dwa śniadania...  

 
- Wokulski tego nie przyjmie - odezwałem si ę. Na to pani Małgorzata znowu w 
płacz. Z rozpaczy po śmierci m ęŜa wpadła nawet w taki gniew zapalczywy, Ŝe 
nazwała mnie ze trzy razy niedoł ęgą, człowiekiem nie znaj ącym Ŝycia, potworem...  

 



Nareszcie powiedziała mi, Ŝebym poszedł precz, gdy Ŝ ona sama da sobie rad ę ze 
sklepem. Potem przeprosiła mnie i zakl ęła na wszystkie sakramenta, abym nie 
obra Ŝał si ę za słowa, które jej Ŝal dyktuje.  
Od tego dnia bardzo rzadko widywałem si ę z nasz ą pryncypałow ą. W pół roku za ś 
pó  niej Stach powiedział mi, Ŝe... Ŝeni si ę z pani ą Małgorzat ą Mincel.  
Popatrzyłem na niego... Machn ął r ęką.  
- Wiem - powiedział - Ŝe jestem świnia. Ale... jeszcze najmniejsza z tych, jakie 
tu u was ciesz ą si ę publicznym szacunkiem.  

 
Po hucznym weselu, na którym (nie wiem nawet sk ąd) znalazło si ę mnóstwo 
przyjaciół Wokulskiego (a jedli, bestie!... a pili zdrowie pa ństwa młodych - 
garncami!...), Stach sprowadził si ę na gór ę, do swojej Ŝony. O ile pami ętam, za 
cał ą garderob ę miał cztery paki ksi ąŜek i naukowych instrumentów, a z mebli - 
chyba tylko cybuch i pudło na kapelusz.  
Subiekci śmieli si ę (naturalnie po k ątach) z nowego pryncypała; mnie za ś było 
przykro, Ŝe Stach tak od r ęki zerwał ze swoj ą bohatersk ą przeszło ści ą i 
niedostatkiem. Dziwna bowiem jest natura ludzka: im  mniej sami mamy skłonno ści 
do męcze ństwa, tym natarczywiej Ŝądamy go od bli  nich.  

 
- Sprzedał si ę starej babie - mówili znajomi - ten niby to Brutus ... Uczył si ę, 
awanturował si ę i... klap!...  
W liczbie za ś najsurowszych s ędziów znajdowali si ę dwaj odpaleni konkurenci pani 
Małgorzaty.  
Stach jednak Ŝe bardzo pr ędko zamkn ął ludziom usta, poniewa Ŝ od razu wzi ął si ę do 
roboty. Mo Ŝe w tydzie ń po ślubie przyszedł o ósmej rano do sklepu, zaj ął przy 
biurku miejsce nieboszczyka Mincla i obsługiwał go ści, rachował, wydawał reszt ę, 
jak gdyby był tylko płatnym subiektem. Zrobił nawet  wi ęcej, bo ju Ŝ w drugim roku 
wszedł w stosunki z moskiewskimi kupcami, co bardzo  korzystnie oddziałało na 
interesa. Mog ę powiedzie ć, Ŝe za jego rz ądów potroiły si ę nasze obroty.  
Odetchn ąłem widz ąc, Ŝe Wokulski nie my śli darmo je ść chleba; a i subiekci 
przestali si ę u śmiecha ć, przekonawszy si ę, Ŝe Stach w sklepie wi ęcej pracuje ni Ŝ 
oni, i w dodatku - ma jeszcze niemałe obowi ązki na górze. My odpoczywali śmy 
przynajmniej w świ ęta; podczas gdy on, nieborak, wła śnie w świ ęto od rana musiał 
bra ć Ŝonę pod pach ę i maszerowa ć - przed południem do ko ścioła, po południu - z 
wizytami, wieczorem do teatru.  

 
Przy młodym m ęŜu w pani ą Małgorzat ę jakby nowy duch wst ąpił. Kupiła sobie 
fortepian i zacz ęła uczy ć si ę muzyki od jakiego ś starego profesora, a Ŝeby - jak 
mówiła - "nie budził w Stasieczku zazdro ści". Godziny za ś wolne od fortepianu 
przep ędzała na konferencjach z szewcami, modystkami, fryz jerami i dentystami, 
robi ąc si ę przy ich pomocy co dzie ń pi ękniejsz ą. A jaka ona była tkliwa dla 
męŜa!... Nieraz przesiadywała po kilka godzin w sklepi e, tylko wpatruj ąc si ę w 
Stasiulka. Dostrzegłszy za ś, Ŝe mi ędzy kundmankami trafiaj ą si ę przystojne, 
cofn ęła Stacha z sali frontowej za szafy i jeszcze kazał a mu zrobi ć tam budk ę, w 
której, siedz ąc jak dzikie zwierz ę, prowadził ksi ęgi sklepowe.  
Pewnego dnia słysz ę w owej budce straszny łoskot... Wpadam ja, wpadaj ą 
subiekci... Co za widok!... Pani Małgorzata le Ŝy na podłodze przywalona biurkiem 
i oblana atramentem, krzesełko złamane, Stach zły i  zmieszany... Podnie śli śmy 
płacz ącą z bólu jejmo ść i z rozmaitych jej półsłówek domy ślili śmy si ę, Ŝe to ona 
sama narobiła tego rwetesu, usiadłszy niespodzianie  na kolanach m ęŜowi. Kruche 
krzesło złamało si ę pod dubeltowym ci ęŜarem, a jejmo ść chc ąc ratowa ć si ę od 
upadku chwyciła za biurko i z całym kramem obaliła je na siebie.  
Stach z wielkim spokojem przyjmował hała śliwe dowody mał Ŝeńskiej czuło ści, na 
pociech ę topi ąc si ę w rachunkach i korespondencjach kupieckich. Jejmo ść za ś, 
zamiast ochłon ąć, gor ączkowała si ę coraz bardziej; a gdy jej mał Ŝonek, znudzony 
siedzeniem czy te Ŝ dla załatwienia jakiego interesu, wyszedł kiedy na  miasto, 
biegła za nim... podpatrywa ć, czy nie idzie na schadzk ę!...  
Niekiedy, osobliwie podczas zimy, Stach wymykał si ę na tydzie ń z domu do 
znajomego le śnika, polował tam całe dnie i włóczył si ę po lasach. Wówczas pani 
ju Ŝ trzeciego dnia jechała w pogo ń za swym kochanym zbiegiem, chodziła za nim po 
gąszczu i w rezultacie - przywoziła chłopa do Warszaw y.  

 



Przez dwa pierwsze lata tego rygoru Wokulski milcza ł. W trzecim roku pocz ął co 
wieczór zachodzi ć do mego pokoju na gaw ędkę o polityce. Czasami, gdy śmy si ę 
rozgadali o dawnych czasach, on, obejrzawszy si ę po pokoju, nagle urywał 
poprzedni ą rozmow ę i zaczynał jak ąś now ą:  
- Słuchaj mnie, Ignacy...  
Wtedy jednak Ŝe, jakby na komend ę, wpadała z góry słu Ŝąca, wołaj ąc:  
- Pani prosi!... pani chora!... A on, biedak, macha ł r ęką i szedł do jejmo ści, 
nie zacz ąwszy nawet tego, co chciał mi powiedzie ć.  

 
Po upływie trzech lat takiego Ŝycia, któremu zreszt ą nie mo Ŝna było nic 
zarzuci ć, poznałem, Ŝe stalowy ten człowiek zaczyna si ę gi ąć w aksamitnych 
obj ęciach jejmo ści. Pobladł, pochylił si ę, zarzucił swoje uczone ksi ąŜki, a 
wzi ął si ę do czytania gazet i ka Ŝdą chwil ę woln ą przep ędzał ze mn ą na rozmowie o 
polityce. Czasami opuszczał sklep przed ósm ą i zabrawszy jejmo ść szedł z ni ą do 
teatru albo z wizyt ą, a nareszcie - zaprowadził u siebie przyj ęcia wieczorne, na 
których zbierały si ę damy, stare jak grzech śmiertelny, i panowie, ju Ŝ 
pobieraj ący emerytur ę i graj ący w wista.  
Stach jeszcze z nimi nie grał; chodził dopiero okoł o stolików i przypatrywał 
si ę.  
- Stachu - mówiłem nieraz - strze Ŝ si ę!... Masz czterdzie ści trzy lat... W tym 
wieku Bismarck dopiero zaczynał karier ę...  

 
Takie albo tym podobne wyrazy budziły go na chwil ę. Rzucał si ę wtedy na fotel i 
oparłszy głow ę na r ęku, my ślał. Wnet jednak biegła do niego pani Małgorzata, 
wołaj ąc:  

 
- Stasiulku! znowu si ę zamy ślasz, to bardzo  le... A tam panowie nie maj ą 
wina...  

 
Stach podnosił si ę, wydostawał now ą butelk ę z kredensu, nalewał wino w osiem 
kieliszków i obchodził stoły, przypatruj ąc si ę, jak panowie graj ą w wista.  
W ten sposób powoli i stopniowo lew przerabiał si ę na wołu. Kiedym go widział w 
tureckim szlafroku, w haftowanych paciorkami pantof lach i w czapeczce z 
jedwabnym kutasem, nie mogłem wyobrazi ć sobie, Ŝe jest to ten sam Wokulski, 
który przed czternastoma laty w piwnicy Machalskieg o zawołał:  
- Ja... 
Kiedy Kochanowski pisał: "Na lwa srogiego bez obraz y si ędziesz i na ogromnym 
smoku je  dzi ć b ędziesz" - z pewno ści ą miał na my śli kobiet ę... To s ą uje ŜdŜacze 
i pogromcy m ęskiego rodu! Tymczasem w pi ątym roku po Ŝycia pani Małgorzata nagle 
pocz ęła si ę malowa ć...  

 
Zrazu nieznacznie, potem coraz energiczniej i coraz  nowymi środkami...  
Usłyszawszy za ś o jakim ś likworze, który damom w wieku miał przywraca ć świe Ŝość 
i wdzi ęk młodo ści, wytarła si ę nim pewnego wieczora tak starannie od stóp do 
głów, Ŝe tej samej nocy wezwani na pomoc lekarze ju Ŝ nie mogli jej odratowa ć. I 
zmarło biedactwo niespełna we dwie doby na zaka Ŝenie krwi, tyle tylko maj ąc 
przytomno ści, aby wezwa ć rejenta i cały maj ątek przekaza ć swemu Stasiulkowi. 
Stach i po tym nieszcz ęściu milczał, ale osowiał jeszcze bardziej. Maj ąc kilka 
tysi ęcy rubli dochodu, przestał zajmowa ć si ę handlem, zerwał ze znajomymi i 
zagrzebał si ę w naukowych ksi ąŜkach.  
Nieraz mówiłem mu: wejd   mi ędzy ludzi, zabaw si ę, jeste ś przecie młody i mo Ŝesz 
drugi raz o Ŝeni ć si ę... Na nic wszystko...  

 
Pewnego dnia (w pół roku po śmierci pani Małgorzaty) widz ąc, Ŝe mi chłopak w 
oczach dziadzieje, podsun ąłem mu projekt: - Id  , Stachu, do teatru... Graj ą dzi ś 
Violett ę; przecie Ŝ byli ście na niej z nieboszczk ą ostatni raz....  

 
Zerwał si ę z kanapy, na której czytał ksi ąŜkę, i rzekł:  
- Wiesz... masz racj ę... Zobacz ę, jak to dzi ś wygl ąda...  

 
Poszedł do teatru i... na drugi dzie ń nie mogłem go pozna ć: w starcu ockn ął si ę 
mój Stach Wokulski. Wyprostował si ę, oko nabrało blasku, głos siły...  
Od tej pory chodził na wszelkie przedstawienia, kon certy i odczyty.  



Wkrótce pojechał do Bułgarii, gdzie zdobył swój olb rzymi maj ątek, a w par ę 
miesi ęcy po jego powrocie jedna stara plotkarka (pani Mel iton) powiedziała mi, 
Ŝe Stach jest zakochany...  
Roześmiałem si ę z tej gaw ędy, bo przecie Ŝ kto si ę kocha, nie wyje ŜdŜa na wojn ę.  
Dopiero teraz, niestety! Zaczynam przypuszcza ć, Ŝe baba miała racj ę... Chocia Ŝ z 
tym odrodzonym Stachem Wokulskim człowiek nie jest pewny. A nu Ŝ?... O, to 
śmiałbym si ę z doktora Szumana, który tak Ŝartuje z polityki!...  

 
 
 
ROZDZIAŁ DRUGI  
 
PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA 
 
Sytuacja polityczna jest tak niepewna, Ŝe wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby 
około grudnia wybuchła wojna.  
Ludziom ci ągle si ę zdaje, Ŝe wojna mo Ŝe by ć tylko na wiosn ę; wida ć zapomnieli, 
Ŝe wojny: pruska i francuska, rozpoczynały si ę w lecie. Nie rozumiem za ś, sk ąd 
wyrósł przes ąd przeciw kampaniom zimowym?... W zimie stodoły s ą pełne, a droga 
jak mur; tymczasem na wiosn ę u chłopa jest przednówek, a drogi jak ciasto; 
przejedzie bateria i mo Ŝesz si ę w tym miejscu k ąpać. Lecz z drugiej strony - 
zimowe noce, które ci ągną si ę po kilkana ście godzin, potrzeba ciepłej odzie Ŝy i 
mieszka ń dla wojska, tyfus... Doprawdy, nieraz dzi ękuj ę Bogu, Ŝe mnie nie 
stworzył Moltkem; on musi kr ęci ć głow ą, nieborak!...  

 
Austriacy, a raczej W ęgrzy, ju Ŝ na dobre wle  li do Bo śni i Hercegowiny, gdzie 
ich bardzo niego ścinnie przyjmuj ą. Znalazł si ę nawet jaki ś Had Ŝi Loja, podobno 
znakomity partyzant, który im nap ędza du Ŝo zgryzot. Szkoda mi w ęgierskiej 
piechoty, ale te Ŝ i dzisiejsi W ęgrzy diabła warci. Kiedy ich w roku dusił 
szwarcgelber, krzyczeli: ka Ŝdy naród ma prawo broni ć swojej wolno ści!... A dzi ś 
co?... Sami pchaj ą si ę do Bo śni, gdzie ich nie wołano, a broni ących si ę 
Bośniaków nazywaj ą złodziejami i rozbójnikami.  

 
Dalibóg, coraz mniej rozumiem polityk ę! I kto wie, czy Stach Wokulski nie ma 
racji, Ŝe przestał si ę ni ą zajmowa ć (je Ŝeli przestał?...).  
Ale co ja rozprawiam o polityce, skoro w moim własn ym Ŝyciu zaszła ogromna 
zmiana. Kto by uwierzył, Ŝe ju Ŝ od tygodnia nie zajmuj ę si ę sklepem; tymczasowo, 
rozumie si ę, bo inaczej chyba oszalałbym nudów.  
Rzecz jest taka. Pisze do mnie Stach z Pary Ŝa (prosił mnie o to samo przed 
wyjazdem), a Ŝebym si ę zaopiekował kamienic ą, któr ą kupił od Ł ęckich. "Nie miała 
baba kłopotu!...", my śl ę, ale có Ŝ robi ć?... Zdałem sklep Lisieckiemu i 
Szlangbaumowi, a sam - jazda w Aleje Jerozolimskie na zwiady.  
Przed wyj ściem pytam Klejna, który mieszka w Stachowej kamien icy, aby mi 
powiedział, jak tam idzie. Zamiast odpowiedzie ć, wzi ął si ę za głow ę.  

 
- Jest tam jaki rz ądca?  
- Jest - mówi Klejn, krzywi ąc si ę. - Mieszka na trzecim pi ętrze od frontu. - 
Dosyć!... - mówi ę - dosy ć, panie Klejn!... - (Nie lubi ę bowiem słucha ć cudzych 
opinii pierwej, nim zobacz ę na własne oczy. Zreszt ą Klejn, chłopak młody, łatwo 
mógłby wpa ść w zarozumiało ść, pomiarkowawszy, Ŝe starsi zapytuj ą go o 
informacj ę).  

 
Ha! trudno... Posyłam tedy do odprasowania mój kape lusz, płac ę dwa złote, na 
wszelki wypadek bior ę do kieszeni krócic ę i maszeruj ę gdzie ś a Ŝ za ko ściół 
Aleksandra.  

 
Patrz ę: dom Ŝółty o trzech pi ętrach, numer ten sam, ba!... nawet ju Ŝ na 
tabliczce znajduj ę nazwisko Stanisława Wokulskiego... (Widocznie kaza ł j ą 
przybi ć stary Szlangbaum).  
Wchodzę na podwórko... oj! niedobrze... Pachnie bestia jak  apteka.  mietnik 
naładowany do wysoko ści pierwszego pi ętra, wszystkimi za ś rynsztokami płyn ą 
mydliny. Dopiero teraz spostrzegłem, Ŝe na parterze w dziedzi ńcu znajduje si ę 



"Pralnia paryska", z dziewuchami jak dwugarbne wiel bł ądy. To dodało mi otuchy.  

 
Wołam tedy: "Stró Ŝ!..."" Przez chwil ę nie wida ć nikogo, nareszcie pokazuje si ę 
baba tłusta i tak zasmolona, Ŝe nie mog ę poj ąć, jakim sposobem podobna ilo ść 
brudu mie ści si ę w s ąsiedztwie pralni, i do tego paryskiej.- Gdzie stró Ŝ? - 
pytam, dotykaj ąc r ęką kapelusza.  

 
- A czego to?... - odwarkn ęła baba.  
- Przychodz ę w imieniu wła ściciela domu.  

 
- Stró Ŝ siedzi w kozie - mówi baba.  
- Za có Ŝ to?  
- O! ... ciekawy pan!... - wrzasn ęła. - Za to, Ŝe mu gospodarz pensji nie płaci.  
Ładnych rzeczy dowiaduj ę si ę na wst ępie!  
Naturalnie poszedłem od stró Ŝa do rz ądcy, na trzecie pi ętro. Ju Ŝ na drugim 
pi ętrze słysz ę krzyk dzieci, jakie ś trzaskanie i głos kobiety wołaj ącej:  

 
- A gałgany!... a nicponie!... a masz!... a masz!.. . Drzwi otwarte, we drzwiach 
jaka ś jejmo ść w nieco białym kaftaniku wali troje dzieci rzemien iem, a Ŝ 
świszcze.  

 
- Przepraszam - mówi ę - czy nie przeszkadzam?... Na mój widok dzieci 
rozpierzchły si ę w gł ąb mieszkania, a jejmo ść w kaftaniku, chowaj ąc za siebie 
rzemie ń, zapytała zmieszana:  

 
- Czy nie pan gospodarz?...  
- Nie gospodarz, ale... przychodz ę w jego imieniu do szanownego mał Ŝonka pani...  
Jestem Rzecki... 
Jejmo ść chwil ę przypatrywała mi si ę z niedowierzaniem, nareszcie rzekła:  

 
- Wicek, biegnij do składu po ojca... A pan mo Ŝe pozwoli do saloniku...  
Między mn ą i drzwiami wyrwał si ę obdarty chłopak i dopadłszy schodów, pocz ął 
zje ŜdŜać na por ęczy na dół. Ja za ś, za Ŝenowany, wszedłem do saloniku, którego 
główn ą ozdob ę stanowiła kanapa z wyła Ŝącym na środku włosieniem.  

 
- Oto los rz ądcy - odezwała si ę pani, wskazuj ąc mi nie mniej obdarte krzesło. - 
Mój m ąŜ słu Ŝy niby to bogatym panom, a gdyby nie chodził do skł adu w ęgli i nie 
przepisywał u adwokatów, nie mieliby śmy co wło Ŝyć w usta. Oto nasze mieszkanie, 
niech pan spojrzy - mówiła - za trzy ciupy dopłacam y sto osiemdziesi ąt rubli 
rocznie...  
Nagle od strony kuchni doleciało nas niepokoj ące syczenie. Jejmo ść w kaftaniku 
Wybiegła, szepcz ąc po drodze:  

 
- Kaziu! id   do sali i uwa Ŝaj na tego pana...  

 
Istotnie, weszła do pokoju dziewczynka bardzo mizer na, w br ązowej sukience i 
brudnych po ńczoszkach. Usiadła na krze śle przy drzwiach i wpatrywała si ę we mnie 
wzrokiem o tyle podejrzliwym, o ile smutnym. Nigdy bym doprawdy nie s ądził, Ŝe 
na stare lata wezm ą mnie za złodzieja...  

 
Siedzieli śmy tak z pi ęć minut, milcz ąc i obserwuj ąc si ę wzajemnie, gdy nagle 
rozległ si ę krzyk i łoskot na schodach i w tej chwili wbiegł z  sieni ów obdarty 
chłopak, zwany Wickiem, za którym kto ś gniewnie wołał:  

 
- A szelmo!... dam ja ci...  
Odgadłem, Ŝe Wicek musi mie ć Ŝywy temperament i Ŝe ten, kto mu wymy śla, jest 
jego ojcem. Jako Ŝ istotnie ukazał si ę sam pan rz ądca w poplamionym surducie i w 
spodniach u dołu oberwanych. Miał przy tym g ęsty, szpakowaty zarost i czerwone 
oczy.  
Wszedł, grzecznie ukłonił mi si ę i zapytał:  
- Wszak mam honor z panem Wokulskim?  
- Nie, panie, jestem tylko przyjacielem i dysponent em pana Wokulskiego...  



- A tak!... - przerwał mi, wyci ągaj ąc do u ścisku r ękę. - Miałem przyjemno ść 
zauwaŜyć pana w sklepie... Pi ękny sklep! - westchn ął. - Z takich sklepów rodz ą 
si ę kamienice, a... a z maj ątków ziemskich - takie oto mieszkania...  
- Pan dobrodziej miał maj ątek? - spytałem.  
- Ba!... Ale co tam... Zapewne chce pan pozna ć bilans tej kamienicy? - odparł 
rz ądca. - Otó Ŝ powiem krótko. Mamy dwa rodzaje lokatorów: jedni j uŜ od pół roku 
nie płac ą nikomu, inni płac ą magistratowi kary lub zaległe podatki za 
gospodarza. Przy tym stró Ŝ nie odbiera pensji, dach zacieka, cyrkuł ekscytuje  
nas, a Ŝeby śmy wywie  li śmiecie, jeden lokator wytoczył nam proces o piwnic ę, a 
dwu lokatorów procesuj ą si ę o obelgi z powodu strychu... Co si ę za ś tyczy - 
dodał po chwili, nieco zmieszany - co si ę za ś tyczy dziewi ęćdziesi ęciu rubli, 
które ja b ędę winien szanownemu panu Wokulskiemu...  

 
- Nie niepokój si ę pan - przerwałem mu. - Stach, to jest pan Wokulski , zapewne 
umorzy pa ński dług do pa  dziernika, a nast ępnie zawrze z panem nowy układ.  

 
Ubogi eks-wła ściciel maj ątku ziemskiego serdecznie u ściskał mi obie r ęce.  

 
Taki rz ądca, który miał kiedy ś własne dobra, wydawał mi si ę bardzo ciekaw ą 
osobisto ści ą; ale jeszcze ciekawszym wydał mi si ę dom, który nie przynosi 
Ŝadnych dochodów. Z natury jestem nie śmiały: wstydz ę si ę rozmawia ć z nieznanymi 
lud  mi, a prawie boj ę si ę wchodzi ć do cudzych mieszka ń... (Bo Ŝe miłosierny! jak 
ja ju Ŝ dawno nie byłem w cudzym mieszkaniu...) Tym razem jednak wst ąpił we mnie 
jaki ś diabeł i koniecznie zapragn ąłem pozna ć lokatorów tej dziwnej kamienicy.  

 
W roku 1849 bywało gor ęcej, a przecie szedł człowiek naprzód!...  
- Panie - odezwałem si ę do rz ądcy - czy byłby ś łaskaw... przedstawi ć mnie 
niektórym lokatorom... Stach... to jest pan Wokulsk i...prosił mnie o zaj ęcie si ę 
jego interesami, dopóki nie wróci z Pary Ŝa...  
- Pary Ŝ!... - westchn ął rz ądca. - Znam Pary Ŝ jeszcze z roku 1859. Pami ętam, jak 
przyjmowali cesarza, kiedy wracał z kampanii włoski ej...  
- Pan - zawołałem - pan widziałe ś triumfalny powrót Napoleona do Pary Ŝa?...  

 
Wyci ągnął do mnie r ękę i odparł:  
- Widziałem lepsz ą rzecz, panie... Podczas kampanii byłem we Włoszech  i 
widziałem, jak Włosi przyjmowali Francuzów w wigili ę bitwy pod Magent ą...  
- Pod Magent ą?... W roku 1859?... - spytałem.  
- Pod Magent ą, panie... 
Popatrzyli śmy sobie w oczy z tym eks-obywatelem, który nie móg ł zdoby ć si ę na 
wywabienie plam ze swego surduta. Popatrzyli śmy sobie - mówi ę - w oczy.  

 
Magenta... Rok 1859... Eh! Bo Ŝe miłosierny...  
- Powiedz pan - rzekłem - jak to was przyjmowali Wł osi w wigili ę bitwy pod 
Magent ą? 
Ubogi eks-obywatel siadł na wydartym fotelu i mówił : - W roku 1859, panie 
Rzecki... Zdaje mi si ę, Ŝe mam honor...  
- Tak, panie, jestem Rzecki, porucznik, panie, w ęgierskiej piechoty, panie...  
Znowu popatrzyli śmy sobie w oczy. Eh! Bo Ŝe miłosierny...  

 
- Mów pan dalej, panie szlachcicu - rzekłem, ściskaj ąc go za r ękę.  

 
- W roku 1859 - prawił eks-obywatel - byłem o dziew i ętna ście lat młodszy ni Ŝ 
dzi ś i miałem z dziesi ęć tysi ęcy rubli rocznie... Na owe czasy! panie Rzecki...  
Co prawda, brało si ę nie tylko procent, ale i co ś z kapitału. Wi ęc, jak przyszło 
uwłaszczenie...  

 
- No - rzekłem - chłopi s ą tak Ŝe lud  mi, panie...  

 
- Wirski - wtr ącił rz ądca.  
- Panie Wirski - rzekłem - chłopi...  



- Wszystko mi jedno - przerwał - czym s ą chłopi. Do ść, Ŝe w roku miałem z 
dziesi ęć tysi ęcy rubli dochodu (ł ącznie z po Ŝyczkami) i byłem we Włoszech.  

 
Ciekawy byłem, jak wygl ąda kraj, z którego wyp ędzaj ą Szwaba... A Ŝem nie miał 
Ŝony i dzieci, nie miałem dla kogo oszcz ędza ć Ŝycia, wi ęc przez amatorstwo 
jechałem z przedni ą stra Ŝą francusk ą... Szli śmy pod Magent ę, panie Rzecki, cho ć 
nie wiedzieli śmy jeszcze, ani dok ąd idziemy, ani kto z nas jutro zobaczy 
zachodz ące sło ńce... Pan zna to uczucie, kiedy człowiek niepewny j utra znajdzie 
si ę w kompanii ludzi równie Ŝ niepewnych jutra?...  
- Czy ja znam!... - Jed   pan dalej, panie Wirski...  

 
- Niech mnie kaczki zdepcz ą - mówił ubogi eks-obywatel - Ŝe to s ą najpi ękniejsze 
chwile w Ŝyciu. Jeste ś młody, wesół, zdrów, nie masz na karku Ŝony i dzieci, 
pijesz i śpiewasz, i co chwil ę spogl ądasz na jak ąś ciemn ą ścian ę, za któr ą 
ukrywa si ę nasze jutro... Hej! - wołasz - lejcie mi wina, bo nie wiem, co jest 
za t ą ciemn ą ścian ą... Hej!... wina. Nawet pocałunków... Panie Rzecki - szepn ął 
nachylaj ąc si ę rz ądca.  
- Wi ęc tedy, jake ście szli z przedni ą stra Ŝą pod Magent ę?... - przerwałem mu.  

 
- Szli śmy z kirasjerami - mówił rz ądca. - Pan znasz kirasjerów, panie Rzecki?...  

 
Na niebie świeci jedno sło ńce, ale w szwadronie kirasjerów jest sto sło ńc...  
- Ci ęŜka to jazda - wtr ąciłem. - Piechota gryzie j ą jak stalowy dziadek 
orzechy...  
- Zbli Ŝamy si ę tedy, panie Rzecki, do jakiej ś włoskiej mie ściny, a Ŝ chłopi 
tamtejsi daj ą zna ć, Ŝe niedaleko stoi korpus austriacki. Szlemy ich tedy  do 
miasteczka z rozkazem, a wła ściwie z pro śbą, a Ŝeby mieszka ńcy, gdy nas zobacz ą, 
nie wydawali Ŝadnych okrzyków...  

 
- Rozumie si ę - rzekłem. - Kiedy nieprzyjaciel w s ąsiedztwie...  
- W pół godziny - ci ągnął rz ądca - jeste śmy w mie ście. Ulica w ąska, po obu 
stronach naród, ledwie mo Ŝna przejecha ć czwórkami, a w oknach i na balkonach 
kobiety... Jakie kobiety, panie Rzecki!... Ka Ŝda ma w r ęku bukiet z ró Ŝ. Ci, 
którzy stoj ą na ulicy, ani pary z ust... bo Austriacy blisko...  Ale tamte, co na 
balkonach, skubi ą, panie, swoje bukiety i spoconych, pyłem okrytych kirasjerów 
zasypuj ą listkami z ró Ŝ jak śniegiem... Ach, panie Rzecki, gdyby ś widział ten 
śnieg: amarantowy, ró Ŝowy, biały, i te r ęce, i te Włoszki... Pułkownik tylko 
dotykał r ęką ust i na prawo, i na lewo słał pocałunki. A tymcza sem śnieg 
ró Ŝanych listków zasypywał złote kirysy, hełmy i parsk aj ące konie... Na domiar 
jaki ś stary Włoch, z krzywym kijem i siwymi włosami do k ołnierza, zast ąpił drog ę 
pułkownikowi. Schwycił za szyj ę jego konia, pocałował go i krzykn ąwszy: Eviva 
Italia!, padł trupem na miejscu... - Taka była nasz a wigilia przed Magent ą! To 
mówił eks-obywatel, a z oczu spływały mu łzy na pop lamiony surdut.  
- Niech mnie diabli wezm ą, panie Wirski! - zawołałem - je Ŝeli Stach nie odda 
panu darmo tego mieszkania.  
- Sto osiemdziesi ąt rubli dopłacam! - szlochał rz ądca. Obtarli śmy oczy.  

 
- Panie - mówi ę - Magenta Magent ą, a interes interesem. Mo Ŝe przedstawisz mnie 
pan kilku lokatorom. - Chod   pan - odpowiedział rz ądca, zrywaj ąc si ę z obdartego 
fotelu. - Chod   pan, poka Ŝę panu najosobliwszych... Wybiegł z saloniku i 
wtykaj ąc głow ę do drzwi, zdaje mi si ę kuchennych, zawołał:  

 
- Maniu! ja wychodz ę... A z tob ą, Wicek, obrachujemy si ę wieczorem...  
- Ja nie gospodarz, Ŝeby si ę tatko ze mn ą rachował - odpowiedział mu dzieci ęcy 
głos.  
- Daruj mu pan - szepn ąłem do rz ądcy.  
- Akurat!... - odparł. - Nie zasn ąłby, gdyby nie dostał wałów. Dobry chłopak - 
mówił - sprytny chłopak, ale szelma!... 
Wyszli śmy z mieszkania i zatrzymali śmy si ę przede drzwiami obok schodów. Rz ądca 
ostro Ŝnie zapukał, a mnie wszystka krew uciekła z głowy d o serca, a z serca do 
nóg. Mo Ŝe nawet z nóg uciekłaby do butów i gdzie ś het! po schodach a Ŝ do bramy, 
gdyby nie odpowiedziano z wn ętrza:  

 



- Prosz ę!...  
Wchodzimy.  
Trzy łó Ŝka. Na jednym z ksi ąŜką w r ęku i nogami opartymi o por ęcz le Ŝy jaki ś 
młody człowiek z czarnym zarostem i w studenckim mu ndurku; na dwu za ś innych 
łó Ŝkach po ściel wygl ąda tak, jakby przez ten pokój przeleciał huragan i wszystko 
do góry nogami przewrócił. Widz ę te Ŝ kufer, pust ą walizk ę tudzie Ŝ mnóstwo 
ksi ąŜek le Ŝących na półkach, na kufrze i na podłodze. Jest nare szcie kilka 
krzeseł gi ętych i zwyczajnych i niepoliturowany stół, na który m, przyjrzawszy 
si ę uwa Ŝniej, spostrzegłem wymalowan ą szachownic ę i poprzewracane szachy.  
W tej chwili mdło mi si ę zrobiło; obok szachów bowiem spostrzegłem dwie tru pie 
główki: w jednej był tyto ń, a w drugiej... cukier!...  
- Czego to? - zapytał młody człowiek z czarnym zaro stem, nie podnosz ąc si ę z 
łó Ŝka.  
- Pan Rzecki, plenipotent gospodarza... - odezwał s i ę rz ądca, wskazuj ąc na mnie.  
Młody człowiek oparł si ę na łokciu i bystro patrz ąc na mnie, rzekł:  
- Gospodarza?... W tej chwili ja tu jestem gospodar zem i wcale sobie nie 
przypominam, a Ŝebym mianował plenipotentem tego pana... Odpowied   była tak 
uderzaj ąco prosta, Ŝe obaj z Wirskim osłupieli śmy. Młody człowiek tymczasem 
oci ęŜale podniósł si ę z łó Ŝka i bez zbytniego po śpiechu pocz ął zapina ć spodnie i 
kamizelk ę. Pomimo całej systematyczno ści, z jak ą oddawał si ę temu zaj ęciu, 
jestem pewny, Ŝe przynajmniej połowa guzików jego garderoby pozost ała nie 
zapi ęt ą.  
- Aaa!... - ziewn ął.  
- Niech panowie siadaj ą - rzekł, manewruj ąc r ęką w taki sposób, Ŝe nie 
wiedziałem, czy ka Ŝe nam umie ści ć si ę w walizie, czy na podłodze.  
- Gor ąco, panie Wirski - dodał - prawda?... Aaa!...  
- Wła śnie s ąsiad z przeciwka skar Ŝy si ę na panów dobrodziejów... - odparł z 
uśmiechem rz ądca.  

 
- O có Ŝ to?  
- śe panowie chodz ą nago po pokoju...  
Młody człowiek oburzył si ę.  
- Zwariował stary czy co?... On mo Ŝe chce, Ŝeby śmy si ę ubierali w futra na tak ą 
spiekot ę?... Bezczelno ść! słowo honoru daj ę...  

 
- No - mówił rz ądca - niech panowie racz ą uwzgl ędni ć, Ŝe on ma dorosł ą córk ę.  
- A có Ŝ mnie do tego?... Ja nie jestem jej ojcem. Stary bł azen! słowo honoru, i 
przy tym ł Ŝe, bo nago nie chodzimy.  
- Sam widziałem... - wtr ącił rz ądca.  
- Słowo honoru, kłamstwo! - zawołał młody człowiek,  rumieni ąc si ę z gniewu. - 
Prawda, Ŝe Maleski chodzi bez koszuli, ale w majtkach, a Pat kiewicz chodzi bez 
majtek, lecz za to w koszuli. Panna Leokadia wi ęc widzi cały garnitur.  
- Tak, i musi zasłania ć wszystkie okna - odparł rz ądca.  
- To stary zasłania, nie ona - odparł student macha j ąc r ęką. - Ona wygl ąda przez 
szpary mi ędzy firank ą a oknem. Zreszt ą, prosz ę pana: je Ŝeli pannie Leokadii 
wolno drze ć si ę na całe podwórko, to znowu Maleski i Patkiewicz ma j ą prawo 
chodzi ć po swoim pokoju, jak im si ę podoba. Mówi ąc to, młody człowiek spacerował 
wielkimi krokami. Ile razy za ś stan ął do nas tyłem, rz ądca mrugał na mnie i 
robił miny oznaczaj ące wielk ą desperacj ę. Po chwili milczenia odezwał si ę:  
- Panowie dobrodzieje winni nam s ą za cztery miesi ące...  
- O, znowu swoje!... - wykrzykn ął młody człowiek wsadzaj ąc r ęce w kieszenie. - 
Ile Ŝ razy jeszcze b ędę musiał powtarza ć panu, a Ŝeby pan o tych głupstwach nie 
gadał ze mn ą, tylko albo z Patkiewiczem, albo z Maleskim?... To  przecie tak 
łatwo pami ęta ć: Maleski płaci za miesi ące parzyste, luty, kwiecie ń, czerwiec, a 
Patkiewicz za nieparzyste: marzec, maj, lipiec...  
- Ale Ŝ nikt z panów nigdy nie płaci! - zawołał zniecierpl iwiony rz ądca.  
- A któ Ŝ winien, Ŝe pan nie przychodzi we wła ściwej porze?!...wrzasn ął młody 
człowiek, wytrz ąsaj ąc r ękoma. - Sto razy słyszałe ś pan, Ŝe do Maleskiego nale Ŝą 
miesi ące parzyste, a do Patkiewicza nieparzyste...  
- A do pana dobrodzieja?...  
- A do mnie, łaskawy panie, Ŝadne - wołał młody człowiek, gro Ŝąc nam pod nosami 
- bo ja z zasady nie płac ę za komorne. Komu mam płaci ć?... Za co?... Cha! Cha!  
dobrzy sobie... 



Począł chodzi ć jeszcze pr ędzej po pokoju śmiej ąc si ę i gniewaj ąc. Nareszcie 
zacz ął śwista ć i wygl ądać przez okno, hardo odwróciwszy si ę tyłem do nas... Mnie 
ju Ŝ zabrakło cierpliwo ści.  

 
- Pozwoli pan zrobi ć uwag ę - odezwałem si ę - Ŝe takie nieuszanowanie umowy jest 
dość oryginalne... Kto ś daje panu mieszkanie, a pan uwa Ŝa za stosowne nie płaci ć 
mu.  

 
- Kto mi daje mieszkanie?!... - wrzasn ął młody człowiek, siadaj ąc na oknie i 
huśtaj ąc si ę w tył, jakby miał zamiar rzuci ć si ę z trzeciego pi ętra. - Ja sam 
zaj ąłem to mieszkanie i b ędę w nim dopóty, dopóki mnie nie wyrzuc ą. Umowy!...  
paradni s ą z tymi umowami... Je Ŝeli społecze ństwo chce, a Ŝebym mu płacił za 
mieszkanie, to niechaj samo płaci mi tyle za korepe tycje, Ŝeby z nich 
wystarczyło na komorne... Paradni s ą!... Ja za trzy godziny lekcji co dzie ń mam 
pi ętna ście rubli na miesi ąc, za jedzenie bior ą ode mnie dziewi ęć rubli, za 
pranie i usług ę trzy... A mundur, a wpis?... I jeszcze chc ą, Ŝebym za mieszkanie 
płacił. Wyrzu ćcie mnie na ulic ę - mówił zirytowany - niech mnie złapie hycel i 
da pałk ą w łeb... Do tego macie prawo, ale nie do uwag i wy mówek... - Nie 
rozumiem pa ńskiego uniesienia - rzekłem spokojnie.  
- Mam si ę czego unosi ć! - odparł młody człowiek, hu śtaj ąc si ę coraz mocniej w 
stron ę podwórka: - Społecze ństwo, je Ŝeli nie zabiło mnie przy urodzeniu, je Ŝeli 
kaŜe mi si ę uczy ć i zdawa ć kilkana ście egzaminów, zobowi ązało si ę tym samym, Ŝe 
mi da prac ę ubezpieczaj ącą mój byt... Tymczasem albo nie daje mi pracy, albo 
oszukuje mnie na wynagrodzeniu... Je Ŝeli wi ęc społeczno ść wzgl ędem mnie nie 
dotrzymuje umowy, z jakiej racji Ŝąda, abym ja jej dotrzymywał wzgl ędem niego.  
Zreszt ą co tu gada ć, z zasady nie płac ę komornego, i basta. Tym bardziej Ŝe 
obecny wła ściciel domu nie budował tego domu; nie wypalał cegi eł, nie rozrabiał 
wapna, nie murował, nie nara Ŝał si ę na skr ęcenie karku. Przyszedł z pieni ędzmi, 
moŜe ukradzionymi, zapłacił innemu, który mo Ŝe tak Ŝe okradł kogo, i na tej 
zasadzie chce mnie zrobi ć swoim niewolnikiem. Kpiny ze zdrowego rozs ądku!  
- Pan Wokulski - rzekłem powstaj ąc z krzesła - nie okradł nikogo... Dorobił si ę 
maj ątku prac ą i oszcz ędności ą...  

 
- Daj pan spokój! - przerwał młody człowiek. - Mój ojciec był zdolnym lekarzem, 
pracował dniem i noc ą, miał niby to dobre zarobki i oszcz ędził... raptem trzysta 
rubli na rok! A Ŝe wasza kamienica kosztuje dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli; wi ęc 
na kupienie jej za cen ę uczciwej pracy mój ojciec musiałby Ŝyć i zapisywa ć 
recepty przez trzysta lat... Nie uwierz ę za ś, a Ŝeby ten nowy wła ściciel pracował 
od trzystu lat...  

 
W głowie zacz ęło mi kr ąŜyć od tych wywodów; młody człowiek za ś mówił dalej:  

 
- Mo Ŝecie nas wyp ędzi ć, owszem!... Wtedy dopiero przekonacie si ę, co ście 
stracili. Wszystkie praczki, wszystkie kucharki z t ej kamienicy strac ą humor, a 
pani Krzeszowska ju Ŝ bez przeszkody zacznie śledzi ć swoich s ąsiadów, rachowa ć 
kaŜdego go ścia, który przychodzi do nich wizyt ą, i ka Ŝde ziarno kaszy, które 
sypi ą do garnka... Owszem, wyp ęd cie nas!... Wtedy dopiero panna Leokadia 
zacznie wy śpiewywa ć swoje gamy i wokalizy z rana sopranem, a po połudn iu 
kontraltem... I diabli wezm ą dom, w którym my jedni jako tako utrzymujemy 
porz ądek!  
Zabrali śmy si ę do odej ścia.  

 
- Wi ęc pan stanowczo nie zapłaci komornego? - spytałem.  
- Ani my śl ę.  

 
- Mo Ŝe cho ć od pa  dziernika zacznie pan płaci ć?  
 
- Nie, panie. Niedługo ju Ŝ b ędę Ŝył, wi ęc pragn ę przeprowadzi ć cho ćby jedn ą 
zasad ę: je Ŝeli społeczno ść chce, a Ŝeby jednostki szanowały umow ę wzgl ędem niej, 
niechaj sama wykonywa j ą wzgl ędem jednostek. Je Ŝeli ja mam komu ś płaci ć za 
komorne, niech inni tyle płac ą mi za lekcje, Ŝeby mi na komorne wystarczyło.  
Rozumie pan?...  
- Nie wszystko, panie - odparłem.  



- Nic dziwnego - rzekł młody człowiek. - Na staro ść mózg wi ędnie i nie jest 
zdolny przyjmowa ć nowych prawd...  

 
Ukłonili śmy si ę sobie nawzajem i wyszli śmy obaj z rz ądcą. Młody człowiek zamkn ął 
za nami drzwi, lecz za chwil ę wybiegł na schody i zawołał:  
- A niechaj komornik przyprowadzi ze sob ą dwu stójkowych, bo mnie b ędą musieli 
wynosi ć z mieszkania...  
- Owszem, panie! - odpowiedziałem mu z grzecznym uk łonem, my śl ąc w gł ębi duszy, 
Ŝe nie godzi si ę jednak wyrzuca ć takiego oryginała.  

 
Kiedy szczególny młodzieniec ostatecznie cofn ął si ę do pokoju i zamkn ął drzwi na 
Klucz, daj ąc tym sposobem do zrozumienia, Ŝe konferencj ę z nami uwa Ŝa za 
sko ńczon ą, zatrzymałem si ę w połowie schodów i rzekłem do rz ądcy: - Widz ę, macie 
tu kolorowe szyby, co?  
- O, bardzo kolorowe.  
- Ale s ą zakurzone...  
- O, bardzo zakurzone - odparł rz ądca.  
- I my śl ę - dodałem - Ŝe ten młody człowiek pod wzgl ędem niepłacenia komornego 
dotrzyma słowa, co? 
- Panie - zawołał rz ądca - on to nic. On mówi, Ŝe nie zapłaci, no i nic płaci; 
ale tamci dwaj nic nie mówi ą i tak Ŝe nie płac ą. To s ą, panie Rzecki, 
nadzwyczajni lokatorowie!... Oni jedni nigdy nie ro bi ą mi zawodu.  
Mimo woli, i nie wiem nawet dlaczego, pokr ęciłem głow ą, cho ć przeczuwam, Ŝe 
gdybym był wła ścicielem podobnego domu, kr ęciłbym głow ą cały dzie ń.  

 
- Wi ęc tu nikt nie płaci, a przynajmniej nie płaci regul arnie? -zapytałem eks-
obywatela.  
- I nie ma si ę czemu dziwi ć - odparł pan Wirski. - W domu, z którego od tylu l at 
komorne pobieraj ą wierzyciele, najuczciwszy lokator musi si ę znarowi ć. Pomimo to 
mamy kilku bardzo punktualnych, na przykład baronow a Krzeszowska... - Co?!... - 
zawołałem. - Ach, prawda, Ŝe baronowa tu mieszka... Chciała nawet kupi ć ten 
dom... 
- I kupi go - szepn ął rz ądca - tylko, panowie, trzymajcie si ę ostro!... Kupi go, 
cho ćby miała odda ć cały swój maj ątek... A niemały to maj ątek, cho ć pan baron 
mocno go nadszarpn ął... Wci ąŜ stałem na połowie schodów, pod oknem z Ŝółtymi, 
czerwonymi i niebieskimi szybami. Wci ąŜ stałem zapatrzony we wspomnienie pani 
baronowej, któr ą widziałem zaledwie kilka razy w Ŝyciu i zawsze przedstawiała mi 
si ę jako osoba bardzo ekscentryczna. Umie by ć pobo Ŝną i zawzi ęt ą, pokorn ą i 
ordynaryjn ą...  
- Có Ŝ to za kobieta, panie Wirski? - spytałem. - To niez wykła kobieta, panie...  
- Jak wszystkie histeryczki - mrukn ął eks-obywatel. - Straciła córeczk ę, m ąŜ j ą 
porzucił... Same awantury!...  
- Pójdziemy do niej, panie - rzekłem, schodz ąc na drugie pi ętro. Czułem w sobie 
takie m ęstwo, Ŝe baronowa nie tylko nie trwo Ŝyła mnie, lecz prawie poci ągała.  
Ale kiedy stan ęli śmy pode drzwiami i rz ądca zadzwonił, doznałem kurczu w 
łydkach. Nie mogłem ruszy ć si ę z miejsca i tylko dlatego nie uciekłem. W jednej 
chwili opu ściła mnie odwaga, przypomniałem sobie sceny z licyt acji...  

 
Obrócił si ę klucz w zamku, stukn ęła zasuwka i w uchylonych drzwiach ukazała si ę 
twarz niestarej jeszcze dziewczyny, ubranej w biały  czepeczek.  
- A kto to? - spytała dziewczyna.  
 
- Ja, rz ądca.  
- Czego pan chce?  
- Przychodz ę z pełnomocnikiem wła ściciela.  

 
- A ten pan czego chce?  
- Ten pan jest wła śnie pełnomocnikiem.  

 
- Wi ęc jak mam powiedzie ć?...  
- Powiedz pani - odparł ju Ŝ zirytowany rz ądca - Ŝe przychodzimy pogada ć o 
lokalu...  
- Aha! 



Zamknęła drzwi i odeszła. Upłyn ęło ze dwie albo trzy minuty, zanim wróciła na 
powrót i po otworzeniu wielu zamków wprowadziła nas  do pustego salonu.  
Dziwny był widok tego salonu. Meble okryte ciemnopo pielatymi pokrowcami, to samo 
fortepian, to samo paj ąk zawieszony u sufitu; nawet stoj ące w k ątach kolumny z 
pos ąŜkami miały tak Ŝe popielate koszule. W ogóle robił on wra Ŝenie pokoju, 
którego wła ściciel wyjechał, zostawiwszy tylko słu Ŝbę bardzo dbał ą o porz ądek 
domu.  

 
Za drzwiami było słycha ć rozmow ę na głos kobiecy i m ęski. Kobiecy nale Ŝał do 
baronowej; m ęski znałem dobrze, ale nie mogłem sobie przypomnie ć, czyj jest.  
- Przysi ęgłabym - mówiła baronowa - Ŝe utrzymuje z ni ą stosunki. Onegdaj 
przysłał jej przez posła ńca bukiet... - Hum!... Hum!... - wtr ącił głos m ęski.  
- Bukiet, który ta obrzydliwa kokietka, dla oszukan ia mnie, kazała natychmiast 
wyrzuci ć za okno...  
- Przecie Ŝ baron na wsi... tak daleko od Warszawy... - odparł  męŜczyzna.  
- Ale ma tu przyjaciół - zawołała baronowa. - I gdy bym nie znała pana, 
przypuszczałbym, Ŝe po średniczysz mu w tych bezece ństwach. - Ale Ŝ, pani!... - 
zaprotestował głos m ęski. I w tej samej chwili rozległy si ę dwa pocałunki, 
sądzę, Ŝe w r ękę.  

 
- No, no, panie Maruszewicz, bez czuło ści!... Znam ja was. Obsypujecie 
pieszczotami kobiet ę, dopóki wam nie zaufa, a potem trwonicie jej maj ątek i 
Ŝądacie rozwodu...  
"Wi ęc to Maruszewicz - pomy ślałem. - Ładna para..."  

 
- Ja jestem zupełnie inny - odparł ciszej m ęski głos za drzwiami i znowu 
rozległy si ę dwa pocałunki, z pewno ści ą w r ękę. Spojrzałem na eks-obywatela. 
Podniósł oczy do sufitu, a ramiona prawie do wysoko ści uszu.  

 
- Frant!... - szepn ął, wskazuj ąc na drzwi.  
- Znasz go pan?...  
- Bah!...  
- Wi ęc - mówiła baronowa w drugim pokoju - niech Ŝe pan zaniesie do  w. Krzy Ŝa te 
dziewi ęć rubli na trzy wotywy, na intencj ę, a Ŝeby Bóg go upami ętał... Nie - 
dodała po chwili nieco zmienionym głosem. - Niech b ędzie jedna wotywa za niego, 
a dwie za dusz ę mojej nieszcz ęśliwej dzieweczki...  

 
Przerwało jej ciche szlochanie.  
- Niech Ŝe si ę pani uspokoi!... - łagodnie reflektował j ą Maruszewicz.  
- Id   pan ju Ŝ, id  !... - odparła.  

 
Nagle otworzyły si ę drzwi salonu i jak wryty stan ął na progu Maruszewicz, za 
którym ujrzałem Ŝółtaw ą twarz i zaczerwienione oczy pani baronowej. Rz ądca i ja 
podnie śli śmy si ę z krzeseł, Maruszewicz cofn ął si ę w gł ąb drugiego pokoju i 
widocznie wyszedł innymi drzwiami, a pani baronowa zawołała gniewnie:  

 
- Marysia!... Marysia!... Wbiegła dziewczyna w biał ym, jak wy Ŝej, czepeczku, w 
ciemnej sukni i białym fartuchu. W ubraniu tym wygl ądałaby na dozorczyni ę 
chorych, gdyby jej oczy nie rzucały za wiele iskier .  
- Jak mogła ś wprowadzi ć tu tych panów? - zapytała j ą baronowa.  

 
- Pani przecie kazała prosi ć...  
- Głupia... precz!... - sykn ęła baronowa. Nast ępnie zwróciła si ę do nas:  
- Czego pan chce, panie Wirski?  
- Pan Rzecki jest plenipotentem wła ściciela domu - odparł rz ądca.  

 
- A, a!... To dobrze... - mówiła baronowa, powoli w chodz ąc do salonu i nie 
prosz ąc nas, a Ŝeby śmy usiedli. Rysopis tej damy: czarna suknia, Ŝółtawa twarz, 
sinawe usta, zaczerwienione z płaczu oczy i włosy g ładko uczesane. Skrzy Ŝowała 
r ęce na piersiach jak Napoleon I i patrz ąc na mnie rzekła:  
- A, a, a!... To pan jest plenipotentem, zdaje mi s i ę, Ŝe pana Wokulskiego...  



Czy tak?... Niech Ŝe mu pan powie, Ŝe albo ja wyprowadz ę si ę z t ęgo mieszkania, 
za które płac ę mu siedemset rubli bardzo regularnie, wszak prawda , panie 
Wirski?..  
Rządca ukłonił si ę.  
- Albo - ci ągnęła baronowa - pan Wokulski usunie ze swego domu te brudy i 
niemoralno ść...  

 
- Niemoralno ść? - spytałem.  

 
- Tak, panie - potwierdziła baronowa, kiwaj ąc głow ą. - Te praczki, które przez 
cały dzie ń śpiewaj ą jakie ś wstr ętne piosenki na dole, a wieczorem śmiej ą si ę nad 
moj ą głow ą u tych... studentów... Ci zbrodniarze, którzy na m nie rzucaj ą z góry 
papierosy albo lej ą wod ę...Ta nareszcie pani Stawska, o której nie wiem, cz ym 
jest: wdow ą czy rozwódk ą, ani z czego si ę utrzymuje... Ta pani bałamuci m ęŜów 
Ŝonom cnotliwym, a tak strasznie nieszcz ęśliwym...  

 
Zacz ęła mruga ć oczyma i rozpłakała si ę.  
- Okropno ść!... - mówiła łkaj ąc. - By ć przykut ą do tak wstr ętnego domu przez 
pami ęć dla dziecka, której nic ju Ŝ nie wydrze z serca. Wszak Ŝe ona biegała po 
tych wszystkich pokojach... Ona bawiła si ę tam, od podwórza... I wygl ądała 
oknem, przez które mnie, matce-sierocie, wyjrze ć dzisiaj nie wolno... Chc ą mnie 
wypędzi ć st ąd... wszyscy chc ą mnie wyp ędzi ć... wszystkim zawadzam... A przecie Ŝ 
ja st ąd nie mog ę wyprowadzi ć si ę, bo ka Ŝda deska tej podłogi nosi ślady jej 
nóŜek...w ka Ŝdej ścianie uwi ązł jej śmiech albo płacz...  

 
Upadła na kanap ę i zaniosła si ę od łkania.  
- Ach! - płakała - ludzie s ą okrutniejsi od zwierz ąt... Chc ą mnie wygna ć st ąd, 
gdzie moja dziecina wydała ostatnie tchnienie... Je j łó Ŝeczko i wszystkie 
zabawki le Ŝą na swoich miejscach... Sama ścieram kurze w jej pokoju, a Ŝeby nie 
poruszy ć najmniejszego sprz ętu... Ka Ŝdy cal podłogi wydeptałam kolanami, 
wycałowałam ślady mojej dzieciny, a oni mnie chc ą wygna ć!... Wygnajcie Ŝ st ąd 
pierwej mój ból, moj ą t ęsknot ę, moj ą rozpacz...  
Zasłoniła twarz i szlochała rozdzieraj ącym głosem. Spostrzegłem, Ŝe rz ądcy nos 
czerwienieje, a i ja sam uczułem łzy pod powiekami.   
Rozpacz baronowej po zmarłym dziecku tak mnie rozbr oiła, Ŝe nie miałem odwagi 
mówić z ni ą o podwy Ŝszeniu komornego. Płacz za ś jej tak znowu denerwował, Ŝe 
gdyby nie wzgl ąd na drugie pi ętro, wyskoczyłbym chyba oknem.  

 
W rezultacie chc ąc za jak ąkolwiek cen ę utuli ć szlochaj ącą kobiet ę, odezwałem si ę 
z cał ą łagodno ści ą:  

 
- Prosz ę pani, niech si ę pani uspokoi... Czego pani Ŝąda od nas?... Czym mo Ŝemy 
słu Ŝyć?...  
W głosie moim było tyle współczucia, Ŝe rz ądcy nos jeszcze bardziej 
poczerwieniał. Pani baronowej za ś obeschło jedno oko, lecz jeszcze płakała 
drugim, na znak, Ŝe nie uwa Ŝa swojej akcji za sko ńczon ą, a mnie za pobitego.  
- śądam... Ŝądam - mówiła w śród westchnie ń - Ŝądam, aby mnie nie wyp ędzano z 
miejsca, gdzie umarło moje dziecko... i gdzie wszys tko mi je przypomina. Nie 
mogę, no... nie mog ę oderwa ć si ę od jej pokoju... nie mog ę ruszy ć jej sprz ętów i 
zabawek... Podło ści ą jest w taki sposób wyzyskiwa ć niedol ę.  

 
- Któ Ŝ j ą wyzyskuje? - spytałem. - Wszyscy, pocz ąwszy od gospodarza, który ka Ŝe 
mi płaci ć siedemset rubli...  
- A, wybaczy pani baronowa - zawołał rz ądca. - Siedem pysznych pokoi, dwie 
kuchnie jak salony, dwie schówki... Niech pani komu  odst ąpi ze trzy pokoje: 
przecie Ŝ s ą dwa frontowe wej ścia.  

 
- Nic nikomu nie odst ąpi ę - odparła stanowczo - gdy Ŝ jestem pewna, Ŝe mój 
zbł ąkany m ąŜ lada dzie ń opami ęta si ę i powróci... 
- W takim razie trzeba płaci ć siedemset rubli...  
- Je Ŝeli nie wi ęcej... - szepn ąłem. Pani baronowa spojrzała tak, jakby chciała 
mnie spali ć wzrokiem i utopi ć we łzach. Oj! co to za setna kobietka... A Ŝ mi 



zimno, kiedy o niej pomy śl ę.  

 
- Mniejsza o komorne - rzekła.  
- Bardzo rozs ądnie! - pochwalił j ą Wirski, kłaniaj ąc si ę.  
- Mniejsza o pretensje gospodarza... Ale przecie Ŝ nie mog ę płaci ć siedmiuset 
rubli za lokal w podobnym domu... - Czego pani baro nowa chce od domu? - 
spytałem.  
- Ten dom jest ha ńbą uczciwych ludzi - zawołała, gestykuluj ąc r ękoma. - Wi ęc nie 
od siebie, ale w imieniu moralno ści prosz ę...  

 
- O co?  
- O usuni ęcie tych studentów, którzy mieszkaj ą nade mn ą, nie pozwalaj ą mi 
wyjrze ć oknem na podwórze i demoralizuj ą wszystkie...  
Nagle zerwała si ę z kanapy. 
- O! słyszy pan? - rzekła wskazuj ąc na drzwi, które prowadziły do pokoju od 
strony dziedzi ńca.  
Istotnie, usłyszałem głos ekscentrycznego brunecika , który z trzeciego pi ętra 
wołał:  
- Marysiu!... Marysiu, chod   do nas...  

 
- Marysiu! - krzykn ęła baronowa.  
- Przecie Ŝ jestem... Czego pani chce? - odparła nieco zarumie niona słu Ŝąca.  
- Ani mi si ę rusz z domu!... Oto ma pan... - mówiła baronowa - tak jest po 
całych dniach. A wieczorem chodz ą do nich praczki... Panie! - zawołała, 
składaj ąc pobo Ŝnie r ęce - wygnajcie tych nihilistów, bo to  ródło zepsucia i 
niebezpiecze ństwa dla całego domu... Oni w trupich główkach trzy maj ą herbat ę i 
cukier... Oni ko śćmi ludzkimi poprawiaj ą w ęgle w samowarze... Oni chc ą tu kiedy 
przynie ść całego nieboszczyka!...  

 
Zacz ęła znowu tak płaka ć, i Ŝ my ślałem, Ŝe dostanie spazmów.  

 
- Panowie ci - rzekłem - nie płac ą komornego, wi ęc bardzo by ć moŜe...  
Baronowej obeschły oczy.  
- Ale Ŝ naturalnie - przerwała mi - Ŝe musicie ich wyp ędzi ć... Lecz, panie! - 
zawołała - jakkolwiek s ą oni  li i zepsuci, to przecie Ŝ gorsz ą od nich jest 
ta... ta Stawska!...  
Zdziwiłem si ę zobaczywszy płomie ń nienawi ści, jaki błysn ął w oczach pani 
baronowej przy wymówieniu nazwy: Stawska.  

 
- Pani Stawska tu mieszka? - spytałem mimo woli. - Ta pi ękna?...  
- O... nowa ofiara!... - wykrzykn ęła baronowa, wskazuj ąc na mnie i z pałaj ącymi 
oczyma zacz ęła mówi ć gł ębokim głosem:  
- Ale Ŝ, człowieku siwowłosy, zastanów si ę, co robisz?... Wszak Ŝe to kobieta, 
której m ąŜ, oskar Ŝony o zabójstwo, uciekł za granic ę... A z czego ona Ŝyje?... Z 
czego si ę tak stroi?...  
- Pracuje kobiecisko jak wół - szepn ął rz ądca.  
- O... i ten!... - zawołała baronowa. - Mój m ąŜ (jestem pewna, Ŝe to on) 
przysyła jej ze wsi bukiety... Rz ądca tego domu kocha si ę w niej i bierze od 
niej komorne z dołu co miesi ąc...  
- Ale Ŝ, pani!... - zaprotestował eks-obywatel, a jego obl icze stało si ę tak 
rumiane jak nos.  
- Nawet ten poczciwy niedoł ęga - Maruszewicz - ci ągnęła baronowa - nawet on po 
całych dniach wygl ąda do niej oknem...  
Dramatyczny głos baronowej przeszedł znowu w szloch anie. - I pomy śle ć - j ęczała 
- Ŝe taka kobieta ma córk ę, córk ę... któr ą wychowuje dla piekła, a ja... O! 
wierz ę w sprawiedliwo ść... wierz ę w miłosierdzie boskie, ale nie rozumiem... 
tak... nic nie rozumiem tych wyroków, które mnie po zbawiły, a jej zostawiaj ą 
dziecko... tej... tej... Panie! - wybuchn ęła z now ą sił ą głosu - mo Ŝesz zostawi ć 
nawet tych nihilistów, ale j ą... musisz wygna ć!... Niech lokal po niej stoi 
pustk ą...b ędę za niego płaci ć, byle ona nie miała dachu nad głow ą...  
Ten wykrzyknik ju Ŝ całkiem mi si ę nie podobał. Dałem znak rz ądcy, Ŝe wychodzimy, 
i kłaniaj ąc si ę, rzekłem ozi ęble:  



- Pozwoli pani baronowa, Ŝe w tej sprawie zadecyduje sam gospodarz, pan 
Wokulski. Baronowa rozkrzy Ŝowała r ęce jak człowiek trafiony kul ą w piersi. 
- Ach!... wi ęc tak?... - szepn ęła. - Wi ęc ju Ŝ i pan, i... ten, ten...Wokulski, 
zwi ązali ście si ę z ni ą?... Ha!... zaczekam tedy na sprawiedliwo ść bosk ą...  

 
Wyszli śmy, nie zatrzymywani dłu Ŝej; na schodach zatoczyłem si ę jak pijany.  

 
- Co pan wiesz o tej pani Stawskiej? - zapytałem Wi rskiego.  
- Najuczciwsza kobieta - odparł. - Młode to, pi ękne i pracuje na cały dom... Bo 
emerytura jej matki ledwie starczy na komorne...  
- Ma matk ę?  
- Ma. Tak Ŝe dobra kobiecina.  
- A ile płac ą za lokal?  
- Trzysta rubli - odpowiedział rz ądca. - To, panie, jakby śmy z ołtarza 
zdejmowali...  

 
- Pójdziemy do tych pa ń - rzekłem.  
- Z najwi ększ ą ch ęci ą! - zawołał. - A co o nich plecie ta wariatka, niec h pan 
nie słucha. Ona nienawidzi Stawskiej, nie wiem nawe t za co. Chyba za to, Ŝe jest 
pi ękna i ma córeczk ę jak cherubinek...  
- Gdzie mieszkaj ą?  
- W prawej oficynie, na pierwszym pi ętrze. 
Nie pami ętam nawet, kiedy zeszli śmy ze schodów frontowych, a kiedy min ęli śmy 
podwórko i weszli śmy na pierwsze pi ętro oficyny. Tak ci ągle stała mi przed 
oczyma pani Stawska i Wokulski... Mój Bo Ŝe! jaka by to była pi ękna para; ale i 
cóŜ z tego, kiedy ona ma m ęŜa. Chocia Ŝ s ą to sprawy, do których najmniej miałbym 
ochoty miesza ć si ę. Mnie si ę wydaje tak, im wydałoby si ę owak, a losowi jeszcze 
inaczej...  
Los! los!... on dziwnie zbli Ŝa ludzi. Gdybym przed laty nie zeszedł do piwnicy 
Hopfera, do Machalskiego, nie poznałbym si ę z Wokulskim. Gdybym jego znowu nie 
wyprawił do teatru, on mo Ŝe nie spotkałby si ę pann ą Ł ęck ą. Raz mimo woli 
nawarzyłem mu piwa i ju Ŝ nie chc ę powtarza ć tego po raz drugi. Niech sam Bóg 
radzi o swej czeladzi...  
Gdy stan ęli śmy pode drzwiami mieszkania pani Stawskiej, rz ądca u śmiechn ął si ę 
filuternie i szepn ął:  

 
- Uwa Ŝa pan... naprzód dowiemy si ę, czy młoda jest w domu. Jest co widzie ć, 
panie!... 
- Wiem, wiem...  
Rządca nie dzwonił, ale zapukał raz i drugi. Nagle drz wi otworzyły si ę do ść 
gwałtownie i stan ęła w nich gruba i niska słu Ŝąca z zawini ętymi r ękawami i z 
mydłem na r ękach, których mógłby jej pozazdro ści ć atleta.  

 
- O, to pan rz ądca!... - zawołała. - My ślałam, Ŝe znowu jaki tam...  

 
- Có Ŝ, dobijał si ę kto?... - spytał Wirski z akcentem oburzenia w gło sie. 
- Nie dobijał si ę nijaki - z chłopska odparła słu Ŝąca - ino jeden przysłał dzi ś 
bukiet. Mówi ą, Ŝe to ten Marusiewicz z przeciwka...  
- Łotr! - sykn ął rz ądca.  
- M ęŜczyzny wszystkie takie. Niech mu si ę co podoba, to zara b ędzie lazł jak ćma 
w ogie ń.  
- A panie obie s ą? - spytał Wirski.  
Gruba słu Ŝąca spojrzała na mnie podejrzliwie. - Pan rz ądca z tym panem?  
- Z tym panem. To plenipotent gospodarza. - A młody  on czy stary? - badała 
dalej, przypatruj ąc mi si ę jak s ędzia śledczy.  

 
- Widzisz przecie, Ŝe stary!... - odparł rz ądca.  
- W średnim wieku... - wtr ąciłem. (Oni, dalibóg, niedługo pi ętnastoletnich 
chłopców zaczn ą nazywa ć starymi.)  
- S ą obie panie - mówiła słu Ŝąca. - Tylo co do pani młodszej przyszła jedna 
dziewczynka wydawa ć lekcje. Ale pani starsza jest w swoim pokoju.  
- Phy! - mrukn ął rz ądca. - Wreszcie... powiedz pani starszej...  



Weszli śmy do kuchni, gdzie stała balia pełna mydlin i dzie cinnej bielizny. Na 
sznurze zawieszonym w pobli Ŝu komina suszyły si ę równie Ŝ dziecinne spódniczki, 
koszule i po ńczoszki. (Jak to zaraz zna ć, Ŝe w mieszkaniu jest dziecko!) Spoza 
uchylonych drzwi usłyszeli śmy głos ju Ŝ starszej kobiety.  
- Z rz ądcą?... jaki ś pan?.. - mówiła niewidzialna dama. - Mo Ŝe to Ludwiczek, bo 
akurat śnił mi si ę...  

 
- Niech panowie id ą - rzekła słu Ŝąca, otwieraj ąc drzwi do saloniku.  
Salonik niedu Ŝy, koloru perłowego. Szafirowe sprz ęty, pianino, w obu oknach 
pełno kwiatów białych i ró Ŝowych, na ścianach premia Towarzystwa Sztuk Pi ęknych, 
na stole lampa ze szkłem w formie tulipana. Po cmen tarnym salonie pani 
Krzeszowskiej z meblami w ciemnych pokrowcach wydał o mi si ę tu weselej. Pokój 
wygl ądał, jakby oczekiwano na go ścia. Ale jego sprz ęty zanadto symetrycznie 
ustawione dokoła stołu świadczyły, Ŝe go ść jeszcze nie przyjechał. Po chwili z 
przeciwległych drzwi wyszła osoba w wieku powa Ŝnym, ubrana w popielat ą sukni ę. 
Uderzył mnie prawie biały kolor jej włosów, obok tw arzy mizernej, lecz niezbyt 
starej i bardzo regularnej. Rysy tej damy były mi g dzie ś znajome. Tymczasem 
rz ądca zapi ął swój poplamiony surdut na dwa guziki i ukłoniwszy  si ę z elegancj ą 
prawdziwego szlachcica, rzekł:  

 
- Pozwoli pani zaprezentowa ć: pan Rzecki, plenipotent naszego gospodarza, a mój  
kolega... Spojrzeli śmy sobie obaj w oczy. Wyznaj ę, Ŝe byłem troch ę zdziwiony 
naszym kole Ŝeństwem. Wirski spostrzegł to i dodał z u śmiechem:  

 
- Mówi ę: kolega, gdy Ŝ obaj widzieli śmy równie ciekawe rzeczy, b ędąc za granic ą.  
- Szanowny pan był za granic ą? no prosz ę!... - odezwała si ę staruszka.  
- W roku 1849 i nieco pó  niej - wtr ąciłem.  

 
- A czy szanowny pan nie zetkn ął si ę gdzie przypadkowo z Ludwikiem Stawskim?  
- Ale Ŝ, pani dobrodziejko! - zawołał Wirski, śmiej ąc si ę i kłaniaj ąc. - Pan 
Rzecki był za granic ą przed trzydziestu laty, a zi ęć pani wyjechał dopiero przed 
czterema...  

 
Staruszka machn ęła r ęką, jakby odganiaj ąc much ę.- Prawda! - rzekła - co te Ŝ ja 
plot ę... Ale tak ci ągle my śl ę o Ludwiczku...  
Niech Ŝe panowie racz ą spocz ąć...  
Usiedli śmy, przy czym eks-obywatel znowu ukłonił si ę powa Ŝnej damie, a ona jemu. 
Teraz dopiero spostrzegłem, Ŝe popielata suknia staruszki jest w wielu miejscach  
pocerowana, i dziwna melancholia ogarn ęła mnie na widok tych dwojga ludzi w 
poplamionym surducie i w pocerowanej sukni, którzy zachowywali si ę jak ksi ąŜęta.  
Nad nimi ju Ŝ przeszedł wszystko wyrównywaj ący pług czasu.  
- Bo zapewne pan nie wie o naszym zmartwieniu - rze kła powa Ŝna dama, zwracaj ąc 
si ę do mnie: - Mój zi ęć przed czterema laty miał bardzo przykr ą spraw ę, 
najniesłuszniej... Zamordowano tu jak ąś straszn ą lichwiark ę... Ach, Bo Ŝe! nie ma 
o czym mówi ć... Dosy ć, Ŝe kto ś z bliskich ostrzegł go, Ŝe na niego pada 
pos ądzenie... Najniewinniej, panie...  
 
- Rzecki - wtr ącił eks-obywatel.  
- Najniesprawiedliwiej, panie Rzecki... No i on... biedak, uciekł zagranic ę. W 
roku zeszłym znalazł si ę istotny morderca, ogłoszono niewinno ść Ludwika, ale i 
cóŜ, kiedy on ju Ŝ od dwu lat nie pisał...  

 
Tu pochyliła si ę do mnie z fotelu i rzekła szeptem:  
- Helenka, córka moja, panie...  
- Rzecki - odezwał si ę rz ądca.  
- Córka moja, panie Rzecki, rujnuje si ę... szczerze mówi ę, Ŝe si ę rujnuje na 
ogłoszenia po zagranicznych pismach, a tu nic i nic ... Kobieta młoda, panie...  
- Rzecki - podpowiedział Wirski:  
- Kobieta młoda, panie Rzecki, niebrzydka.  
- Prze śliczna! - wtr ącił rz ądca z zapałem.  

 
- Byłam troch ę do niej podobna - ci ągnęła s ędziwa dama, wzdychaj ąc i kiwaj ąc 
głow ą eks-obywatelowi. - Jest tedy córka moja niebrzydka  i młoda, ju Ŝ jedno 



dziecko ma i... mo Ŝe t ęskni za innymi. Chocia Ŝ, panie Wirski, przysi ęgam; Ŝe 
nigdy od niej o tym nie słyszałam... Cierpi i milcz y, ale Ŝe cierpi, domy ślam 
si ę. Ja tak Ŝe miałam trzydzie ści lat...  

 
- Kto z nas ich nie miał! - ci ęŜko westchn ął rz ądca. 
Skrzypn ęły drzwi i wbiegła mała dziewczynka z drutami w r ęku.  
- Prosz ę babci! - zawołała - ja nigdy nie sko ńcz ę kaftanika dla mojej lalki...  
- Heluniu! - odezwała si ę staruszka surowo. - Ty nie ukłoniła ś si ę...  

 
Dziewczynka zrobiła dwa dygi, na które ja odpowiedz iałem niezr ęcznie, a pan 
Wirski jak hrabia, i mówiła dalej, pokazuj ąc babce druty, przy których chwiał 
si ę czarny, włóczkowy kwadracik.  
- Prosz ę babci, nadejdzie zima i moja lalka nie b ędzie miała w czym wyj ść na 
ulic ę... Prosz ę babci, znowu mi spadło oczko.  
(Prze śliczne dziecko... Bo Ŝe miłosierny! dlaczego Stach nie jest jego ojcem. 
MoŜe nie szalałby tak...)  

 
Babcia, przepraszaj ąc nas, wzi ęła włóczk ę i druty, a w tej chwili weszła do 
salonu pani Stawska... Musz ę sobie przyzna ć, Ŝe ja na jej widok zachowałem si ę z 
godno ści ą; ale Wirski zupełnie stracił głow ę. Zerwał si ę z krzesła jak student, 
zapi ął surdut jeszcze na jeden guzik, powiem nawet: zaru mienił si ę, i zacz ął 
bełkota ć:  

 
- Pozwoli pani zaprezentowa ć sobie: pan Rzecki, plenipotent naszego 
gospodarza...  
- Bardzo mi przyjemnie - odpowiedziała pani Stawska , kłaniaj ąc mi si ę ze 
spuszczonymi oczyma. Ale silny rumieniec i ślad obawy na jej twarzy upewniły 
mnie, Ŝe nie jestem przyjemnym go ściem.  

 
"Poczekaj! - my śl ę. I wyobraziłem sobie, Ŝe na moim miejscu jest w tym pokoju 
Wokulski. - Poczekaj, zaraz ci ę przekonam, Ŝe nie masz si ę nas czego 
l ękać".Tymczasem pani Stawska, usiadłszy na krze śle, była tak zmieszana, Ŝe 
zacz ęła co ś poprawia ć około sukienki swojej córeczki. Jej matka równie Ŝ straciła 
humor, a rz ądca kompletnie zbaraniał. "Poczekajcie!" - my śl ę i, przybrawszy 
bardzo surowy wyraz twarzy, odezwałem si ę:  

 
- Panie dawno mieszkaj ą w tym domu? - Pi ęć lat... - odpowiada pani Stawska, 
rumieni ąc si ę jeszcze mocniej. Jej matka a Ŝ drgn ęła na fotelu.  
- Ile panie płac ą? - Dwadzie ścia pi ęć rubli miesi ęcznie... - szepn ęła młoda 
pani. Jednocze śnie pobladła, zacz ęła skuba ć sukienk ę i z pewno ści ą mimo woli 
rzuciła na Wirskiego takie błagalne spojrzenie, Ŝe... Ŝe gdybym był Wokulskim, 
zaraz bym si ę o ni ą o świadczył...  

 
- Jeste śmy - dodała jeszcze ciszej - jeste śmy winne panom za lipiec... 
Zachmurzyłem si ę jak Lucyper i nabrawszy tyle tchu, ile było powiet rza w 
mieszkaniu, rzekłem:  

 
- Nic panie nie s ą nam winne do... do pa  dziernika. Wła śnie Stach... - to jest 
pan Wokulski, pisze mi, Ŝe to istny rozbój bra ć trzysta rubli za trzy pokoje na 
tej ulicy. Pan Wokulski nie mo Ŝe pozwoli ć na podobne zdzierstwo i kazał mi 
zawiadomi ć panie, Ŝe ten lokal od pa  dziernika b ędzie do wynaj ęcia za dwie ście 
rubli. A je Ŝeli panie nie Ŝycz ą sobie...  

 
Rządca a Ŝ posun ął si ę w tył z fotelem. Staruszka zło Ŝyła r ęce, a pani Stawska 
patrzyła na mnie wielkimi oczyma. Oto dopiero oczy! ... i jak ona nimi umie 
patrze ć!... Przysi ęgam, Ŝe gdybym był Wokulskim, o świadczyłbym si ę jej na 
poczekaniu. Z m ęŜa ju Ŝ pewnie nie ma nawet kosteczki, je Ŝeli nie pisał przez dwa 
lata. Wreszcie, od czego s ą rozwody?... na co Stach ma taki maj ątek?...  

 
Znowu skrzypn ęły drzwi i ukazała si ę w nich mo Ŝe dwunastoletnia dziewczynka, w 
pasterce na głowie i z paczk ą kajetów w r ęce. Było to dziecko z twarz ą rumian ą i 
pełn ą, lecz nie zdradzaj ącą zbyt wielkiej inteligencji. Ukłoniła si ę nam, 



ukłoniła si ę pani Stawskiej i jej matce, ucałowała w oba policz ki mał ą Helenk ę i 
wyszła, oczywi ście do domu. Nast ępnie wróciła si ę z kuchni i zarumieniona 
powyŜej oczu, spytała pani Stawskiej: - Pojutrze o które j mog ę przyj ść?  
 
- Pojutrze, kochanko... Przyjd   o czwartej - odpowiedziała pani Stawska równie Ŝ 
zmi ęszana. Gdy dziewczynka ostatecznie wyszła, matka pa ni Stawskiej odezwała si ę 
niezadowolonym tonem:  
- I to nazywa si ę lekcja, Bo Ŝe odpu ść... Helenka pracuje z ni ą przynajmniej 
półtorej godziny i za tak ą lekcj ę bierze czterdzie ści groszy...  

 
- Mateczko! - przerwała pani Stawska, błagalnie pat rz ąc na ni ą. 
(Gdybym był Wokulskim, ju Ŝ bym z ni ą wracał od ślubu. Co to za kobieta!... co za 
rysy... co za gra fizjognomii... W Ŝyciu nie widziałem nic podobnego!... A 
r ączka, a figurka, a wzrost; a ruchy, a oczy, oczy!.. .)  

 
Po chwili kłopotliwego milczenia odezwała si ę znowu młoda pani:  
- Bardzo jeste śmy wdzi ęczne panu Wokulskiemu za warunki, na jakich zostawi a nam 
ten lokal!... Jest to chyba jedyny wypadek, a Ŝeby gospodarz sam zni Ŝał komorne.  

 
Ale nie wiem, czy... wypada nam korzysta ć z jego uprzejmo ści?...  

 
- To nie uprzejmo ść, pani, to uczciwo ść szlachetnego człowieka! -wtr ącił rz ądca.  

 
- Mnie pan Wokulski równie Ŝ zni Ŝył komorne i przyj ąłem... Ulica, prosz ę pani, 
trzeciorz ędna, ruch mały...  
- Ale o lokatorów na niej łatwo - wtr ąciła pani Stawska.  
- Wolimy dawnych, znanych nam ju Ŝ ze spokojno ści i porz ądku - odpowiedziałem.  

 
- Ma pan słuszno ść - pochwaliła mnie siwowłosa dama. - Porz ądek w mieszkaniu to 
pierwsza zasada, której przestrzegamy... Nawet je Ŝeli Helunia potnie kiedy 
papierki i rzuci je na podłog ę, zaraz zmiata je Franusia...  
- Przecie ja, prosz ę babci, wycinam tylko koperty, bo pisz ę list do tatki, a Ŝeby 
ju Ŝ wracał - odezwała si ę dziewczynka.  
Po obliczu pani Stawskiej przeleciał cie ń jakby Ŝalu i zm ęczenia.  
- I nic, Ŝadnej wiadomo ści? - spytał rz ądca.  

 
Młoda pani z wolna potrz ąsnęła głow ą; nie jestem pewny, czy nie westchn ęła, ale 
tak cicho...  
- Oto los młodej i niebrzydkiej kobiety! - zawołała  starsza dama. - Nie panna, 
nie m ęŜatka...  
- Mateczko! ...  
- Nie wdowa, nie rozwódka, słowem - nie wiadomo co i nie wiadomo za co... Ty, 
Helenko, mów sobie co chcesz, a ja ci powiadam, Ŝe Ludwik ju Ŝ nie Ŝyje...  
- Mateczko!... mateczko!...  
- Tak - ci ągnęła matka z uniesieniem. - My go tu wszyscy oczekuje my ka Ŝdego 
dnia, o ka Ŝdej godzinie, ale to na nic... Albo umarł, albo zap arł si ę ciebie, 
wi ęc nie masz obowi ązku czeka ć... 
Obu paniom łzy nabiegły do oczu: matce z gniewu, a córce... Czy ja wiem?... Mo Ŝe 
z Ŝalu za złamanym Ŝyciem. 
Nagle przeleciała mi przez głow ę my śl, któr ą (gdyby nie o mnie chodziło) 
poczytałbym za genialn ą. Zreszt ą mniejsza o jej nazw ę. Do ść, Ŝe było w mojej 
twarzy i całej postaci co ś takiego, Ŝe gdy poprawiłem si ę na krze śle, zało Ŝyłem 
nogę na nog ę i odchrz ąknąłem, wszyscy wlepili we mnie spojrzenia - nawet mał a 
Helenka.  
- Znajomo ść nasza - rzekłem - zbyt jest krótk ą, a Ŝebym śmiał...  

 
- Wszystko jedno! - przerwał mi pan Wirski. - Dobre  usługi przyjmuje si ę nawet 
od nieznajomych.  
- Znajomo ść nasza - mówiłem, skarciwszy go wzrokiem - jest wpr awdzie niedługa.  
Pozwol ą panie jednak, a Ŝebym nie tyle ja, ile pan Wokulski u Ŝył swoich wpływów 
do odszukania mał Ŝonka pani...  



- Aaa!... - j ęknęła starsza dama w sposób, którego nie mógłbym uwa Ŝać za objaw 
rado ści.  

 
- Mateczko! - wtr ąciła pani Stawska.  
- Heluniu - rzekła babcia stanowczo - id   do swojej lalki i rób jej kaftanik.  

 
Oczko ju Ŝ znalazłam, id  ...  

 
Dziewczynka była troch ę zdziwiona, mo Ŝe nawet zaciekawiona, ale ucałowała r ęce 
babci i matce i wyszła ze swymi drutami.  
- Prosz ę pana - ci ągnęła staruszka - je Ŝeli mamy mówi ć szczerze, to mnie nie 
tyle chodzi... To jest... nie wierz ę, a Ŝeby Ludwik Ŝył. Kto przez dwa lata nie 
pisze...  
- Mamo, dosy ć!...  
- O nie! - przerwała matka. - Je Ŝeli ty jeszcze nie czujesz swego poło Ŝenia, to 
ju Ŝ ja je rozumiem. Nie mo Ŝna Ŝyć z tak ą wieczn ą nadziej ą czy gro  bą... - Mamo 
droga, o moim szcz ęściu i obowi ązkach ja tylko mam prawo...  

 
- Nie mów mi o szcz ęściu - wybuchn ęła matka. - Ono sko ńczyło si ę w dniu, kiedy 
twój m ąŜ uciekł przed s ądem, który dowiedział si ę o jakich ś ciemnych jego 
stosunkach z lichwiark ą. śe był niewinny, wiem, na to gotowa byłam przysi ąc. Ale 
nie rozumiem ani ja, ani ty, po co on u niej bywał. - Mamo!... przecie Ŝ ci 
panowie s ą obcy... - zawołała z desperacj ą pani Stawska.  
- Ja obcy?... - spytał rz ądca tonem wymówki; ale powstał z krzesełka i ukłoni ł 
si ę.  
- I pan nie jeste ś obcy, i ten pan - rzekła staruszka, wskazuj ąc na mnie. - To 
musi by ć uczciwy człowiek...  

 
Teraz ja ukłoniłem si ę.  
- Wi ęc mówi ę panu - ci ągnęła staruszka, bystro patrz ąc mi w oczy - Ŝyjemy w 
ci ągłej niepewno ści co do mego zi ęcia i niepewno ść ta zatruwa nam spokój. Ale 
ja, wyznam szczerze, wi ęcej boj ę si ę jego powrotu...  

 
Pani Stawska zasłoniła twarz chustk ą i wybiegła do swego pokoju.  
- Płacz sobie, płacz... - mówiła, gro Ŝąc za ni ą rozdra Ŝniona staruszka. - Takie 
łzy, chocia Ŝ bolesne, lepsze s ą od tych, które co dzie ń wylewasz...  
- Panie - zwróciła si ę do mnie - przyjm ę wszystko, co nam Bóg zeszle, ale czuj ę, 
Ŝe gdyby ten człowiek wrócił, zabiłby do reszty szcz ęście mojego dziecka. 
Przysi ęgnę - dodała ciszej - Ŝe ona go ju Ŝ nie kocha, cho ć sama nie wie o tym, 
ale jestem pewna, Ŝe... pojechałaby do niego, gdyby j ą wezwał!...  
Tłumione łkanie przerwało jej mow ę. Spojrzeli śmy po sobie z Wirskim i 
poŜegnali śmy s ędziw ą damę. - Pani - rzekłem na odchodnym - nim rok upłynie, 
przynios ę wiadomo ść o jej zi ęciu. A mo Ŝe - szepn ąłem z mimowolnym u śmiechem - 
sprawy uło Ŝą si ę tak, Ŝe... wszyscy b ędziemy zadowoleni... Wszyscy... nawet ci, 
których tu nie ma!... Staruszka spojrzała na mnie p ytaj ącym wzrokiem, alem nic 
nie odpowiedział.  
Jeszcze raz po Ŝegnałem j ą i wyszli śmy obaj z rz ądcą, nie dopytuj ąc si ę ju Ŝ o 
pani ą Stawsk ą. - A niech Ŝe pan zagl ąda do nas cho ćby co wieczór!... - zawołała 
sędziwa dama, gdy ju Ŝ byli śmy w kuchni. Naturalnie, Ŝe b ędę zagl ądał... Czy uda 
mi si ę moja kombinacja ze Stachem? Bóg raczy wiedzie ć. Tam gdzie serce wchodzi w 
gr ę, na nic wszelkie rachuby. Ale spróbuj ę rozwi ązać r ęce kobiecie, a i to co ś 
znaczy.  

 
Po opuszczeniu mieszkania pani Stawskiej i jej matk i rozeszli śmy si ę z rz ądcą 
domu, bardzo z siebie zadowoleni. To jaki ś dobry człeczyna. Ale kiedy, wróciwszy 
do siebie zastanowiłem si ę nad skutkami mego przegl ądu lokatorów, a Ŝem si ę 
schwycił za głow ę.  

 
Miałem uregulowa ć finanse kamienicy i otó Ŝ uregulowałem je tak, Ŝe na pewno 
dochód zmniejszył si ę o trzysta rubli rocznie. Ha! mo Ŝe tym rychlej Stach 
opatrzy si ę i sprzeda swój nabytek, który wcale nie był mu pot rzebny.  



Ir wci ąŜ mi niedomaga. Polityka stoi w jednej mierze: ci ągła niepewno ść...  

 
 
 
ROZDZIAŁ TRZECI  
SZARE DNIE I KRWAWE GODZINY 
 
W kwadrans po wyje  dzie z Warszawy kolej ą warszawsko-bydgosk ą doznał dwu 
szczególnych, cho ć zupełnie ró Ŝnych uczu ć: owion ęło go świe Ŝe powietrze, a on 
sam wpadł w jaki ś dziwny letarg. Poruszał si ę swobodnie, był trze  wy, my ślał 
jasno i szybko, tylko nic go nie obchodziło; ani kt o z nim jedzie, ani któr ędy 
jedzie, ani dok ąd jedzie. Apatia ta rosła w miar ę oddalania si ę od Warszawy. Za 
Pruszkowem prawie ucieszyły go krople deszczu, prze z otwarte okno padaj ące do 
wnętrza wagonu; pó  niej nieco o Ŝywiła go gwałtowna burza za Grodziskiem; miał 
nawet pragnienie, a Ŝeby go piorun zabił. Ale gdy burza przeszła, wpadł znowu w 
oboj ętno ść i nie interesował si ę niczym; nawet tym, Ŝe jego s ąsiad z prawej 
strony spał mu na ramieniu, a s ąsiad z przeciwka zdj ął kamasze i oparł mu na 
kolanach nogi, w czystych zreszt ą skarpetkach.  
Około północy napadło na niego co ś jakby sen, a mo Ŝe tylko jeszcze wi ększa 
oboj ętno ść. Zasłonił firank ą latarni ę wagonu, przymkn ął oczy i my ślał, Ŝe ta 
osobliwa apatia sko ńczy si ę ze wschodem sło ńca. Ale nie sko ńczyła si ę; owszem, 
do rana wzrosła i rosła coraz bardziej. Nie było mu  z ni ą dobrze ani  le; tak 
sobie.  

 
Potem wzi ęto od niego paszport, potem zjadł śniadanie, kupił nowy bilet, kazał 
przenie ść rzeczy do innego poci ągu i ruszyli dalej. Nowa stacja, nowa zmiana 
poci ągów, nowa jazda... Wagon dr Ŝał i turkotał, lokomotywa co pewien czas 
świstała, zatrzymywała si ę... Do przedziału zacz ęli siada ć ludzie mówi ący po 
niemiecku, dwoje, troje... Potem całkiem znikn ęli ludzie mówi ący po polsku i 
wagon napełnił si ę samymi Niemcami. Zmieniał si ę te Ŝ krajobraz. Ukazały si ę lasy 
otoczone wałami i zło Ŝone z drzew stoj ących w tak równej odległo ści jak 
Ŝołnierze. Znikły drewniane chaty kryte słom ą i coraz cz ęściej zacz ęły si ę 
pojawia ć pi ętrowe domki kryte dachówk ą, otoczone ogródkami. Znowu postój, znowu 
jedzenie. Jakie ś ogromne miasto... Ach! to chyba Berlin... Znowu ja zda...Do 
wagonu siadaj ą ludzie wci ąŜ mówi ący po niemiecku, ale jakby innym akcentem. 
Potem noc i sen... Nie, to nie sen, to tylko apatia .  
Zjawia si ę dwu Francuzów w przedziale. Krajobraz całkiem odmi enny; szerokie 
horyzonty, wzgórza, winnice. Tu i ówdzie wielki dom  pi ętrowy, stary, ale 
krzepki, zasłoni ęty drzewami, zawini ęty jakby w bluszcze. Znowu rewizja walizki.  
Zmiana poci ągów, do wagonu wchodzi dwu Francuzów i jedna Francu zka i robi ą taki 
hałas, jakby ich było z dziesi ęcioro. S ą to ludzie widocznie dobrze wychowani; 
pomimo to śmiej ą si ę, kilka razy zmieniaj ą miejsca i przepraszaj ą Wokulskiego, 
lecz za co, on sam nie wie.  
Na jednej ze stacji Wokulski pisze kartk ę do Suzina: "Paris-Grand Hôtel" i daje 
j ą konduktorowi wagonu razem z jakim ś banknotem, nie troszcz ąc si ę ani o to, ile 
dał, ani o to, czy depesza dojdzie. Na nast ępnej stacji kto ś wsuwa mu w r ękę 
cały zwitek banknotów i jad ą dalej. Wokulski spostrzega, Ŝe znowu jest noc, i 
znowu zapada w stan, który mo Ŝe by ć snem, a mo Ŝe tylko utrat ą przytomno ści.  

 
Ma oczy zamkni ęte, pomimo to my śli, Ŝe śpi i Ŝe ten dziwny stan zoboj ętnienia 
opuści go w Pary Ŝu.  

 
"Pary Ŝ!... Pary Ŝ!... (mówi sobie, ci ągle śpi ąc). Wszak Ŝe od tylu lat o nim tylko 
marzyłem. To przejdzie... Wszystko przejdzie!..."Go dzina dziesi ąta rano, nowa 
stacja. Poci ąg staje pod dachem; hałas, krzyk, bieganina. Wokuls kiego napada od 
razu trzech Francuzów ofiaruj ących mu usługi.  
Nagle kto ś chwyta go za rami ę.  

 
- No, Stanisławie Piotrowiczu, twoje szcz ęście, Ŝeś przyjechał...  

 
Wokulski przypatruje si ę przez chwil ę jakiemu ś olbrzymowi z czerwon ą twarz ą i 
konopiast ą brod ą, wreszcie mówi:  

 



- Ach, Suzin!  
Padaj ą sobie w obj ęcia. Suzinowi towarzyszy jeszcze dwu Francuzów z kt órych 
jeden odbiera Wokulskiemu bilet na rzeczy. - Twoje szcz ęście, Ŝeś przyjechał - 
mówi Suzin, całuj ąc go jeszcze raz. - My ślałem, Ŝe si ę skr ęcę w tym Pary Ŝu bez 
ciebie...  

 
"Pary Ŝ..." - my śli Wokulski.  

 
- O mnie mniejsza - ci ągnie dalej Suzin. - Take ś zhardział pomi ędzy wasz ą 
parszyw ą szlacht ą, Ŝe o mnie ju Ŝ nie dbasz. Ale dla ciebie samego szkoda 
pieni ędzy... Straciłby ś z pi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli...  

 
Dwaj Francuzi, towarzysz ący Suzinowi, ukazuj ą si ę znowu i mówi ą im, Ŝe ju Ŝ mogą 
jecha ć. Suzin bierze pod r ękę Wokulskiego i wyprowadza go na plac, gdzie stoi 
mnóstwo omnibusów i powozów jedno- i dwukonnych, z wo nicami umieszczonymi z 
przodu lub z tyłu. Przeszedłszy kilkana ście kroków, trafiaj ą na dwukonny powóz z 
lokajem. Siadaj ą i jad ą.  
- Patrzaj - mówi Suzin - to ulica Lafayette, a ot b ulwar Magenta. Jedziem wci ąŜ 
Lafayettem a Ŝ do hotelu przy Operze. Powiadam tobie, cud, nie mi asto! No, a jak 
zobaczysz Elizejskie Pola, a potem mi ędzy Sekwan ą i Rivoli... Eh! ja tobie 
mówię, cud, nie miasto... Kobiety tylko troch ę zanadto wypychaj ą si ę. Ale tu 
inszy smak... Na wszelki sposób ciesz ę si ę, Ŝeś przyjechał; pi ęćdziesi ąt albo i 
wi ęcej tysi ęcy rubli to nie nic... Ot, widzisz, Opera, a ot bul war Kapucy ński, a 
ot, nasza chata...  
Wokulski spostrzega ogromny pi ęciopi ętrowy gmach, formy klinowatej, na wysoko ści 
drugiego pi ętra otoczony Ŝelazn ą balustrad ą, przy szerokiej ulicy wysadzonej 
niezbyt starymi drzewami, pełnej omnibusów, powozów , ludzi konnych i pieszych.  
Ruch jest tak wielki, jak gdyby co najmniej połowa Warszawy biegła na zobaczenie 
jakiego ś wypadku; ulica jest tak gładka jak posadzka. Widzi , Ŝe jest w samym 
środku Pary Ŝa, lecz nie doznaje ani wzruszenia, ani ciekawo ści. Nic go nie 
obchodzi.  
Powóz wje ŜdŜa we wspaniał ą bram ę, lokaj otwiera drzwiczki, wysiadaj ą. Suzin 
bierze Wokulskiego pod r ękę i prowadzi do małego pokoiku, który po chwili 
zaczyna wznosi ć si ę w gór ę.  
- A ot winda - mówi Suzin. - Ja mam tu dwa mieszkan ia. Jedno na pierwszym 
pi ętrze za sto franków dziennie, drugie na trzecim za dziesi ęć franków. I dla 
ciebie wzi ąłem za dziesi ęć franków. Trudna racja - wystawa!...  
Wychodzą z windy na korytarz i po chwili znajduj ą si ę w eleganckim saloniku, 
który posiada mahoniowe meble, szerokie łó Ŝko pod baldachimem i szaf ę maj ącą 
zamiast drzwi ogromne lustro.  
- Siadaj, Stanisławie Piotrowiczu. Chcesz je ść czy pi ć, tu czy w sali? No, 
pi ęćdziesi ąt tysi ęcy twoje... Bardzom kontent...  

 
- Powiedz mi - po raz pierwszy odezwał si ę Wokulski - za có Ŝ to ja mam dosta ć 
pi ęćdziesi ąt tysi ęcy?...  
- Mo Ŝe i wi ęcej. -Dobrze, ale za co? Suzin rzuca si ę na fotel, opiera r ęce na 
brzuchu i wybucha śmiechem.  

 
- Ot, za to samo, Ŝe si ę pytasz!... Inny nie pyta, za co we  mie pieni ądze, tylko 
dawaj... A ty jeden chcesz wiedzie ć, za co zarobisz takie pieni ądze. Ach, ty 
goł ąbku!... - To nie jest odpowied  .  

 
- Zaraz ja tobie odpowiem - mówi Suzin. - Najpierw za to, Ŝeś ty mnie jeszcze w 
Irkucku przez cztery lata rozumu uczył. śeby nie ty, ja nie byłbym ten Suzin, co 
dzi ś. No, a ja, Stanisławie Piotrowiczu, ja nie wasz cz łowiek: za dobro daj ę 
dobro...  

 
- I to nie odpowied   - wtr ącił Wokulski.  

 
Suzin wzruszył ramionami.  
- Ju Ŝ ty w tej izbie nie chciej ode mnie obja śnienia; a tam na dole sam 
zrozumiesz. Mo Ŝe by ć, kupi ę troch ę galanterii paryskich, a mo Ŝe by ć, kilkana ście 
statków kupieckich. Ja po francusku ani w z ąb i po niemiecku te Ŝ, wi ęc trzeba mi 



człowieka takiego jak ty...  

 
- Nie znam si ę na statkach.  
- B ąd  spokojny. Znajdziem tu in Ŝynierów kolejowych i morskich, i wojskowych... 
Mnie nie o nich chodzi, ale o człowieka, który by g adał za mnie - dla mnie.  
Zreszt ą, mówi ę tobie, jak zejdziemy tam na dół, miej ty dwie pary  oczów i dwie 
pary uszów, ale jak wyjdziemy stamt ąd, nie miej ty nawet pami ęci. Ty to 
potrafisz, Stanisławie Piotrowiczu, a o reszt ę nie pytaj si ę. Ja zarobi ę 
dziesi ęć procent, tobie dam dziesi ęć procent od mego zarobku i sprawa sko ńczona.  
A na co to, dla kogo i przeciw komu - nie pytaj.  
Wokulski milczał.  
- O czwartej przyjd ą do mnie fabrykanci ameryka ńscy i francuscy. Mo Ŝesz zej ść? - 
spytał Suzin.  

 
- Dobrze.  
- A teraz przejedziesz si ę po mie ście?  

 
- Nie. Teraz pójd ę spa ć.  
- No, to i dobrze. Chod  Ŝe do twego mieszkania.  

 
Opuścili numer Suzina i o kilkana ście kroków dalej weszli do podobnego zupełnie 
saloniku: Wokulski rzucił si ę na łó Ŝko, Suzin wyszedł na palcach i zamkn ął 
drzwi.  
Po odej ściu Suzina Wokulski przymkn ął oczy i usiłował zasn ąć. Mo Ŝe nie tyle 
zasn ąć, ile odp ędzi ć od siebie jak ąś my śl natr ętn ą, przed któr ą uciekł z 
Warszawy. Przez pewien czas zdawało mu si ę, Ŝe jej nie ma, Ŝe została tam i Ŝe 
dopiero szuka go stroskana, tułaj ąc si ę od Krakowskiego Przedmie ścia do Alei 
Ujazdowskiej.  

 
"Gdzie on jest?... gdzie on jest?..." - szeptało wi dmo. 
"A je Ŝeli poleci za mn ą?... - spytał samego siebie Wokulski. - No, ju Ŝ chyba tu 
mnie nie znajdzie w tak wielkim mie ście, w takim ogromnym hotelu..."  

 
"A mo Ŝe mnie ju Ŝ szuka?..." - pomy ślał.  

 
Zamknął oczy jeszcze mocniej i pocz ął hu śta ć si ę na materacu, który wydał mu si ę 
nadzwyczajnie szerokim i wyj ątkowo spr ęŜystym. Był pogr ąŜony w dwu szmerach. Za 
drzwiami, na hotelowym korytarzu, ludzie rozmawiali  i biegali, jakby w tej 
chwili stało si ę co ś; za oknem, na ulicy, rozlegał si ę nieokre ślony hałas, na 
który składaj ą si ę turkoty licznych wozów, d  wi ęki dzwonów, głosy ludzkie, 
tr ąbki, wystrzały i Bóg nie wie co, a wszystko przytłu mione i odległe.  

 
Potem przywidziało mu si ę, Ŝe jaki ś cie ń zagl ąda do jego okna, a pó  niej, Ŝe po 
długim korytarzu kto ś chodzi ode drzwi do drzwi, puka i pyta:  
"Czy nie ma go tu?..." Istotnie kto ś chodził, pukał i nawet zapukał do jego 
drzwi; lecz nie odebrawszy odpowiedzi, poszedł dale j.  

 
"Nie znajdzie mnie!... nie znajdzie..." - my ślał Wokulski.  

 
Wtem otworzył oczy i włosy powstały mu na głowie. N aprzeciw siebie zobaczył taki 
sam pokój jak jego, takie samo łó Ŝko z baldachimem, a na nim... siebie!... Było 
to jedno z najsilniejszych wstrz ąśnie ń, jakich doznał w Ŝyciu, sprawdziwszy 
własnymi oczyma, Ŝe tu, gdzie uwa Ŝał si ę za zupełnie samotnego, towarzyszy mu 
nieodst ępny świadek... on sam!...  

 
"Co za oryginalne szpiegowanie... - mrukn ął. - Głupie te szafy z lustrami". 
Zerwał si ę z łó Ŝka, jego sobowtór zerwał si ę równie szybko. Pobiegł do okna - 
tamten tak Ŝe. Otworzył gor ączkowo walizk ę, a Ŝeby przebra ć si ę, i tamten równie Ŝ 
zacz ął przebiera ć si ę, widocznie z zamiarem wyj ścia na miasto.  

 
Wokulski czuł, Ŝe musi uciec z tego pokoju. Widmo, przed którym wyj echał z 
Warszawy, było ju Ŝ tu i stało za progiem.  



Umył si ę, wło Ŝył czyst ą bielizn ę, przebrał si ę. Było ledwie wpół do pierwszej.  
"Trzy i pół godziny - pomy ślał. - Co ś trzeba z nimi zrobi ć..." Ledwie otworzył 
drzwi, ju Ŝ znalazł si ę słu Ŝący z frazesem:  

 
- Monsieur?...  
Wokulski kazał zaprowadzi ć si ę do schodów, dał słu Ŝącemu franka i zbiegł z 
trzeciego pi ętra na dół, jak człowiek, którego ścigaj ą.  

 
Wyszedł przed bram ę i zatrzymał si ę na chodniku. Ulica szeroka, wysadzona 
drzewami. W jednej chwili przelatuje około niego ze  sze ść powozów i Ŝółty 
omnibus, naładowany podró Ŝnymi wewn ątrz i na dachu. Na prawo, gdzie ś bardzo 
daleko, wida ć plac, na lewo - pod hotelem - niedu Ŝą markiz ę, a pod ni ą gromad ę 
męŜczyzn i kobiet, którzy siedz ą przy okr ągłych stoliczkach, prawie na chodniku, 
i pij ą kaw ę. Panowie s ą jak wydekoltowani, maj ą w dziurkach od guzików kwiaty 
lub wst ąŜeczki i zakładaj ą nogi na kolana akurat tak wysoko, jak przystoi w 
sąsiedztwie pi ęciopi ętrowych domów; kobiety szczupłe, małe, śniade, z ognistymi 
spojrzeniami, lecz skromnie ubrane. Wokulski idzie w lewo i za w ęgłem tego 
samego hotelu, w tym Ŝe samym hotelu, widzi drug ą markiz ę i drug ą gromad ę ludzi, 
pij ących co ś obok chodnika. Tu siedzi ze sto osób, je Ŝeli nie wi ęcej; panowie 
maj ą miny impertynentów, damy s ą o Ŝywione, przyjacielskie i pełne prostoty. 
Powozy jedno- i dwukonne tocz ą si ę w dalszym ci ągu, gromady pieszych p ędzą co 
chwil ę w jedn ą i drug ą stron ę, przesuwa si ę Ŝółty i zielony omnibus, tym za ś 
przecinaj ą drog ę omnibusy brunatne, wszystkie napełnione wewn ątrz, wszystkie 
obładowane podró Ŝnymi na dachach.  

 
Wokulski znajduje si ę na środku placu, z którego rozchodzi si ę siedem ulic.  
Liczy raz i drugi - siedem ulic... Gdzie i ść? Chyba w kierunku drzew... Akurat 
dwie ulice, przecinaj ące si ę pod k ątem prostym, s ą zadrzewione... "Pójd ę w 
kierunku ściany hotelu" - my śli Wokulski.  

 
Robi pół obrotu w lewo i staje zdumiony.  
W gł ębi na lewo wida ć jaki ś pot ęŜny gmach.  

 
Na parterze - szereg arkad i pos ągów, na pierwszym pi ętrze olbrzymie kolumny 
kamienne i nieco mniejsze marmurowe, ze złoconymi k apitelami. Na wysoko ści dachu 
w k ątach orły i złocone pos ągi, unosz ące si ę nad złoconymi figurami rozhukanych 
koni. Dach bli Ŝej płaski, dalej kopuła zako ńczona koron ą, a jeszcze dalej - dach 
trójk ątny, równie Ŝ d  wigaj ący na szczycie grup ę figur. Wsz ędzie marmur, br ąz, 
złoto, wsz ędzie kolumny, pos ągi i medaliony...  
"Opera?... - my śli Wokulski. - Ale Ŝ tu jest wi ęcej marmurów i br ązów ani Ŝeli w 
całej Warszawie!..."  

 
Przypomina sobie swój sklep, ozdob ę miasta, rumieni si ę i idzie dalej. Czuje, Ŝe 
Pary Ŝ na pierwszym kroku przytłoczył go, i - jest konten t.  
Ruch powozów, omnibusów i ludzi pieszych zwi ększa si ę w zastraszaj ący sposób. Co 
kilka kroków werandy, okr ągłe stoliki, ludzie siedz ący przy chodnikach. Za 
powozem, który ma z tyłu lokaja, toczy si ę wózek ci ągniony przez psa, mija go 
omnibus, potem dwaj ludzie z tragami, potem wi ększy wóz na dwu kołach, potem 
dama i m ęŜczyzna konno i znowu niesko ńczony szereg powozów. Bli Ŝej chodnika - 
wózek z bukietami, drugi z owocami, naprzeciw paszt etnik, roznosiciel gazet, 
handlarz starzyzny, szlifierz, roznosiciel ksi ąŜek...  
- M'rchand d'habits...  
- "Figaro"!... - Exposition!...  
- "Guide Parisien!"... trois francs!... trois franc s!... 
Kto ś wsuwa Wokulskiemu ksi ąŜkę w r ękę, on płaci trzy franki i przechodzi na 
drug ą stron ę ulicy. Idzie szybko, lecz pomimo to widzi, Ŝe wszystko go 
wyprzedza: powozy i piesi. Oczywi ście, jest to jaki ś olbrzymi wy ścig; wi ęc 
przy śpiesza kroku, a cho ć jeszcze nikogo nie wy ścign ął, ju Ŝ zwraca na siebie 
powszechn ą uwag ę. Jego przede wszystkim atakuj ą roznosiciele gazet i ksi ąŜek, na 
niego patrz ą kobiety, z niego w drwi ący sposób u śmiechaj ą si ę męŜczy  ni. Czuje, 
Ŝe on, Wokulski, który tyle hałasu robił w Warszawie , tutaj jest onie śmielony 
jak dziecko i... dobrze mu z tym... Ach, jak Ŝe pragn ąłby znowu zosta ć dzieckiem 



z owej epoki, kiedy to jego ojciec naradzał si ę z przyjaciółmi: czy go odda ć do 
kupca, czy do szkół?  
W tym miejscu ulica nieco zgina si ę na prawo. Wokulski pierwszy raz spostrzega 
dom trzypi ętrowy i napełnia go jaka ś rzewno ść. Dom trzypi ętrowy mi ędzy 
pi ęciopi ętrowymi!... có Ŝ to za miła niespodzianka...  
Nagle - mija go powóz z groomem na ko  le, wioz ący dwie kobiety. Jedna całkiem mu 
nie znana, druga...  

 
"Ona?... - szepcze Wokulski. - Niepodobie ństwo!..." Mimo to czuje, Ŝe siły go 
opuszczaj ą. Na szcz ęście, jest obok kawiarnia. Rzuca si ę na krzesło, tu Ŝ przy 
chodniku; zjawia si ę garson, o co ś pyta, a nast ępnie przynosi mazagran. 
Jednocze śnie jaka ś kwiaciarka przypina mu ró Ŝę do tu Ŝurka, a roznosiciel gazet 
kładzie przed nim "Figaro". Wokulski tej rzuca dzie si ęć franków, temu franka, 
pije mazagran i zaczyna czyta ć: "Jej K. M. Królowa Izabela..."  
Mnie gazet ę i chowa j ą do kieszeni, nie doko ńczywszy mazagranu płaci za niego i 
- wstaje od stołu. Garson patrzy spod oka, dwaj go ście, bawi ący si ę cienkimi 
laseczkami, zakładaj ą nogi jeszcze wy Ŝej, a jeden z nich impertynencko 
przypatruje mu si ę przez monokl.  
"Gdybym tego franta uderzył w twarz? - my śli Wokulski. - Jutro pojedynek i mo Ŝe 
zabiłby mnie... Ale gdybym ja jego zabił?.. " Przes zedł około franta i spojrzał 
mu w oczy. Elegantowi monokl spadł na kamizelk ę i opu ściła go ochota do 
półu śmieszków.  

 
Wokulski idzie dalej i z najwi ększ ą uwag ą przypatruje si ę kamienicom. Có Ŝ tu za 
sklepy!... Najlichszy z nich lepiej wygl ąda ani Ŝeli jego, który jest 
najpi ękniejszym w Warszawie. Domy ciosowe, prawie na ka Ŝdym pi ętrze wielkie 
balkony albo balustrady biegn ące wzdłu Ŝ całego pi ętra.  
"Ten Pary Ŝ wygl ąda, jakby wszyscy mieszka ńcy czuli potrzeb ę ci ągłego 
komunikowania si ę, je Ŝeli nie w kawiarniach, to za pomoc ą ganków" - my śli 
Wokulski.  

 
I dachy s ą jakie ś oryginalne, wysokie, obładowane kominami, naje Ŝone blaszanymi 
kominkami i szpicami. I na ulicach co krok wyrasta albo drzewo, albo latarnia, 
albo kiosk, albo kolumna zako ńczona kul ą. śycie kipi tu tak silnie, Ŝe nie mog ąc 
zuŜyć si ę w niesko ńczonym ruchu powozów, w szybkim biegu ludzi, w d  wiganiu 
pi ęciopi ętrowych domów z kamienia, jeszcze wytryskuje ze ścian w formie pos ągów 
lub płaskorze  b, z dachów w formie strzał i z ulic w postaci niep rzeliczonych 
kiosków. Wokulskiemu zdaje si ę, Ŝe wydobyty z martwej wody wpadł nagle w ukrop, 
który "burzy si ę i szumi, i pryska..." On, człowiek dojrzały i w sw oim klimacie 
gwałtowny, poczuł si ę tu jak flegmatyczne dziecko, któremu imponuje wszy stko i 
wszyscy.  
Tymczasem dokoła niego wci ąŜ "wre i kipi, i szumi, i pryska"; nie wida ć ko ńca 
tłumów ani powozów, ani drzew, ani ol śniewaj ących wystaw, ani nawet samej ulicy.  

 
Wokulski stopniowo zapada w odurzenie. Przestaje sł ysze ć hała śliw ą rozmow ę 
przechodniów, potem głuchnie na krzyki handlarzy ul icznych, wreszcie na turkot 
kół. Potem zdaje mu si ę, Ŝe ju Ŝ gdzie ś widział takie domy, taki ruch, takie 
kawiarnie; pó  niej my śli, Ŝe ostatecznie jest to nic wielkiego, a nareszcie 
budz ą si ę w nim zdolno ści krytyczne, i mówi sobie, Ŝe - jakkolwiek w Pary Ŝu 
cz ęściej mo Ŝna słysze ć j ęzyk francuski ani Ŝeli w Warszawie, to jednak akcent 
tutejszy jest gorszy i wymowa mniej wyra  na. Tak rozwa Ŝaj ąc, zwalnia kroku i 
zaczyna nie ust ępować z drogi. I kiedy my śli, Ŝe dopiero teraz Francuzi zaczn ą 
go wytyka ć palcami, spostrzega ze zdziwieniem, Ŝe ju Ŝ coraz mniej zwracaj ą na 
niego uwag ę. Po jednogodzinnym pobycie na ulicy stał si ę zwyczajn ą kropl ą 
paryskiego oceanu.  
"To i lepiej!" - mruczy.  
Do tej chwili co kilkadziesi ąt kroków, na prawo i na lewo, rozsuwały si ę domy i 
wida ć było jak ąś boczn ą ulic ę. Teraz jednolita ściana domów ci ągnie si ę przez 
kilkaset kroków. Zaniepokojony, po śpiesza i ku wielkiemu zadowoleniu dociera 
nareszcie do bocznej ulicy; skr ęca troch ę na prawo i czyta: Rue St. Fiacre.  

 
Uśmiecha si ę, przychodzi mu bowiem na my śl jaki ś romans Pawła Kocka. Znowu 
boczna ulica i znowu czyta: Rue du Sentier. 



"Nie znam" - mówi do siebie. O kilkadziesi ąt kroków dalej widzi: Rue 
Poissonniere, która mu przypomina jak ąś spraw ę kryminaln ą, a potem cały szereg 
krótkich uliczek wychodz ących naprzeciw teatru "Gymnase".  
"CóŜ to znowu?..." - my śli, spostrzegłszy na lewo ogromny budynek, niepodob ny do 
Ŝadnego z tych, jakie znał dotychczas. Jest to olbrz ymi prostok ąt z kamienia, a 
w nim brama z półkolistym sklepieniem. Oczywi ście brama, która stoi na 
przeci ęciu si ę dwu ulic. Obok niej budka, gdzie zatrzymuj ą si ę omnibusy; prawie 
naprzeciw kawiarnia i chodnik oddzielony od środka ulicy krótk ą Ŝelazn ą 
balustrad ą.  

 
O par ęset kroków dalej druga podobna brama, a mi ędzy nimi szeroka ulica ci ągnąca 
si ę na prawo i lewo. Ruch nagle pot ęguje si ę; t ędy bowiem przeje ŜdŜaj ą a Ŝ trzy 
gatunki omnibusów i tramwaje. Wokulski spogl ąda na prawo i znowu widzi dwa 
szeregi latar ń, dwa szeregi kiosków, dwa szeregi drzew i dwa szer egi 
pi ęciopi ętrowych domów ci ągnących si ę na długo ść Krakowskiego Przedmie ścia i 
Nowego  wiatu. Ko ńca ich nic wida ć, tylko gdzie ś het, daleko, ulica podnosi si ę 
ku niebu, dachy zni Ŝaj ą si ę ku ziemi i wszystko znika.  

 
"No, cho ćbym miał zbł ądzi ć i spó  ni ć si ę na sesj ę, pójd ę w tamt ą stron ę!..." - 
myśli.  
 
Wtem na skr ęcie wymija go młoda kobieta, której wzrost i ruchy robi ą na 
Wokulskim silne wra Ŝenie.  
"Ona?... Nie... Naprzód, ona została w Warszawie, a  po wtóre - spotykam ju Ŝ 
drug ą tak ą... Złudzenia..."  
Ale siły opuszczaj ą go, a nawet pami ęć. Stoi na przeci ęciu si ę dwu ulic 
wysadzonych drzewami i absolutnie nie wie, sk ąd przyszedł. Ogarnia go strach 
paniczny, znany ludziom, którzy zbł ądzili w lesie; szcz ęściem, nadje ŜdŜa 
jednokonka, której furman u śmiecha si ę do niego w sposób bardzo przyjacielski.  

 
- Grand Hôtel - mówi Wokulski siadaj ąc. Doro Ŝkarz dotyka r ęką kapelusza i woła:  
- Naprzód, Lizetka!... Ten szlachetny cudzoziemiec postawi ci za fatyg ę kwart ę 
piwa.  
Nast ępnie, odwróciwszy si ę bokiem do Wokulskiego, mówi: - Jedno z dwojga, 
obywatelu: albo dopiero dzi ś przyjechali ście, albo jeste ście po dobrym 
śniadaniu...  

 
- Dzi ś przyjechałem - odpowiada Wokulski, uspokojony wido kiem jego pełnej, 
czerwonej twarzy bez zarostu.  

 
- I pili ście troch ę, to zaraz wida ć - wtr ąca doro Ŝkarz. - A taks ę znacie?..  

 
- Wszystko jedno. 
- Naprzód, Lizetka!... Bardzo podobał mi si ę ten cudzoziemiec i my śl ę, Ŝe tylko 
tacy powinni pokazywa ć si ę na naszej wystawie. Czy aby jeste ście pewni, 
obywatelu, Ŝe mamy jecha ć do Grand Hôtel?... - zwraca si ę do Wokulskiego.  

 
- Najzupełniej.  
- Naprzód, Lizetkal Ten cudzoziemiec zaczyna mi imp onować. - Czy nie jeste ście, 
obywatelu, z Berlina?...  

 
- Nie.  
Doro Ŝkarz przypatruje mu si ę chwil ę, wreszcie mówi:  
- Tym lepiej dla was. Nie mam wprawdzie pretensji d o Prusaków, cho ć zabrali nam 
Alzacj ę i spory kawał Lotaryngii, ale zawsze nie lubi ę mie ć Niemca za 
kołnierzem. Sk ądŜe jeste ście, obywatelu? - Z Warszawy.  

 
- Ah, ca... Pi ękny kraj... bogaty kraj... Naprzód, Lizetka!... Wi ęc pan jeste ś 
Polak?... Znam Polaków!... Oto plac Opery, obywatel u, a oto Grand Hôtel... 
Wokulski rzucił trzy franki doro Ŝkarzowi, p ędem wbiegł do bramy, a z niej na 
trzecie pi ętro. Ledwie stan ął przed swoim numerem, ju Ŝ ukazał si ę u śmiechni ęty 



słu Ŝący i oddał mu bilet Suzina i pakiet listów. - Du Ŝo interesantów... du Ŝo 
interesantek! - rzekł słu Ŝący, patrz ąc na niego figlarnie.  
- Gdzie Ŝ oni?  
- S ą w salonie przyj ęć, s ą w czytelni, s ą w sali jadalnej... Pan Jumart 
niecierpliwi si ę...  
- Któ Ŝ jest pan Jumart? - spytał Wokulski. - Marszałek dw oru pa ńskiego i pana 
Siuz ę... Bardzo zdolny człowiek i du Ŝe mógłby panu odda ć usługi, gdyby był pewny 
tak... z tysi ąc franków gratyfikacji... - mówił wci ąŜ figlarnie słu Ŝący.  
- Gdzie Ŝ on jest?  
- Na pierwszym pi ętrze, w pa ńskim salonie przyj ęć. Pan Jumart jest bardzo zdolny 
człowiek, ale i ja mo Ŝe przydałbym si ę waszej ekscelencji, jakkolwiek nazywam 
si ę Miler. Naprawd ę jednak jestem Alzatczyk i na honor, zamiast bra ć od pana, 
jeszcze płaciłbym dziesi ęć franków dziennie, byle śmy raz sko ńczyli z Prusakami.  

 
Wokulski wszedł do numeru.  
- Nade wszystko niech panowie strzeg ą si ę tej baronowej... która ju Ŝ czeka w 
czytelni, a ma niby to przyj ść dopiero o trzeciej... Przysi ęgnę, to Niemka...  

 
Jestem przecie Alzatczyk!... Ostatnie zdania Miler wypowiedział zni Ŝonym głosem 
i cofn ął si ę na korytarz. Wokulski otworzył bilet Suzina i czyt ał: "Sesja 
dopiero o ósmej - pisał Suzin - masz czasu dosy ć, wi ęc załatw si ę z tymi 
interesantami, a nade wszystko z babami. Ja ju Ŝ, dalibóg, za stary, Ŝeby im 
wszystkim dogodzi ć".  
Wokulski zacz ął przegl ądać listy. Po wi ększej cz ęści były to reklamy kupców, 
fryzjerów, dentystów, pro śby o wsparcie, propozycje wyjawienia jakich ś tajemnic, 
jedna odezwa od Armii Zbawienia.  

 
Z całego mnóstwa tych korespondencyj uderzyła Wokul skiego nast ępna: "Osoba 
młoda, elegancka i przystojna pragnie zwiedza ć z panem Pary Ŝ na wspólny koszt. 
Odpowied   zło Ŝyć u szwajcara hotelu".  

 
"Oryginalne miasto!" - mrukn ął Wokulski.  
Drugi, jeszcze ciekawszy list pochodził od owej bar onowej... która od trzeciej 
miała czeka ć na schadzk ę w czytelni.  
"To jeszcze pół godziny..." Zadzwonił i kazał przyn ie ść do numeru śniadanie. W 
kilka minut podano mu szynk ę, jaja, befsztyk, jak ąś nieznan ą ryb ę, kilka butelek 
rozmaitych trunków i maszynk ę kawy czarnej. Jadł z wilczym ąpetytem, pił nie 
gorzej, wreszcie kazał Milerowi zaprowadzi ć si ę do owej sali przyj ęć.  
Słu Ŝący wyszedł z nim na korytarz, dotkn ął dzwonka, co ś powiedział przez tub ę i 
wprowadził Wokulskiego do windy. W minut ę pó  niej Wokulski był na pierwszym 
pi ętrze, a gdy opuszczał wind ę, zast ąpił mu drog ę jaki ś dystyngowany pan, z 
niedu Ŝymi w ąsami, we fraku i białym krawacie.  

 
- Jumart... - odezwał si ę ten pan z ukłonem.  
Poszli kilkana ście kroków korytarzem i Jumart otworzył drzwi wspan iałego salonu.  

 
Wokulski o mało nie cofn ął si ę zobaczywszy złocone meble, olbrzymie lustra i 
ściany ozdobione płaskorze  bami. Na środku stał du Ŝy stół pokryty kosztownym 
obrusem i przywalony stosem papierów.  

 
- Mog ę wprowadzi ć interesantów? - spytał Jumart. - Ci nie s ą, zdaje mi si ę, 
niebezpieczni. Tylko na baronow ę... o śmiel ę si ę zwróci ć uwag ę... Czeka w 
czytelni.  

 
Ukłonił si ę i wyszedł z powag ą do innego salonu, który zdawał si ę by ć 
poczekalni ą.  
"Czy ja, do licha, nie wpadłem w jak ą awantur ę?" - pomy ślał Wokulski.  

 
Ledwie Wokulski usiadł na fotelu i zacz ął przegl ądać papiery, wszedł lokaj w 
bł ękitnym fraku ozdobionym złotymi haftami i podał mu bilet na tacy. Na bilecie 
był napis: "Pułkownik", i jakie ś nic nie mówi ące nazwisko.  

 



- Prosi ć. Po chwili ukazał si ę męŜczyzna pi ęknego wzrostu, z siw ą hiszpank ą, 
takimi Ŝ w ąsami i czerwon ą wst ąŜeczk ą przy klapie surduta: - Wiem, Ŝe mało ma pan 
czasu - odezwał si ę go ść, lekko kłaniaj ąc si ę. - Mój interes jest krótki. Pary Ŝ 
- miasto wspaniałe pod ka Ŝdym wzgl ędem: czy chodzi o zabaw ę, czy o nauk ę; ale 
potrzebuje wytrawnego przewodnika. Poniewa Ŝ znam wszystkie muzea, galerie, 
teatry, kluby, monumenta, instytucje rz ądowe i prywatne, słowem wszystko... wi ęc 
je Ŝeli pan Ŝyczy sobie...  
- Niech pan raczy zostawi ć swój adres - odpowiedział Wokulski.  
- Władam czterema j ęzykami, mam znajomo ści w świecie artystycznym, literackim, 
naukowym i przemysłowym...  

 
- W tej chwili nie mog ę panu da ć odpowiedzi - przerwał Wokulski - Mam zgłosi ć 
si ę czy czeka ć na pa ńskie wezwanie? - spytał go ść  
 
- Tak, odpowiem panu listownie. 
- Polecam si ę pami ęci - odparł go ść. Wstał z krzesła i ukłoniwszy si ę, wyszedł.  

 
Lokaj przyniósł drugi bilet i niebawem ukazał si ę drugi go ść. Był to człowiek 
pulchny i rumiany i wygl ądał na wła ściciela sklepu bławatnego. Kłaniał si ę na 
całej przestrzeni ode drzwi do stołu. - Co pan ka Ŝe? - spytał Wokulski.  
- Jak to, nie odgadł pan przeczytawszy nazwisko Esc abeau?..Hannibal Escabeau?...  
- zdziwił si ę przybyły. - Karabin Escabeau daje siedemna ście strzałów na minut ę; 
ten za ś, który b ędę miał honor zaprezentowa ć panu, wyrzuca trzydzie ści kul...  

 
Wokulski miał tak zdziwion ą min ę, Ŝe Hannibal Escabeau sam pocz ął si ę dziwi ć.  
- S ądzę, Ŝe nie omyliłem si ę? - spytał go ść.  

 
- Omylił si ę pan - odparł Wokulski. - Jestem kupcem galanteryjn ym i karabiny nic 
mnie nie obchodz ą. - Mówiono mi jednak... poufnie... - rzekł z nacis kiem 
Escabeau - Ŝe panowie...  
-  le pana poinformowano.  

 
- Ach, w takim razie przepraszam... To mo Ŝe by ć pod innym numerem... - mówił 
gość, cofaj ąc si ę i kłaniaj ąc.  

 
Nowy wyst ęp bł ękitnego fraka i białych spodni i nowy go ść; tym razem mały, 
szczupły, czarny, z niespokojnym wejrzeniem. Ten pr awie przybiegł do stołu, padł 
na krzesło, obejrzał si ę na drzwi i przysun ąwszy si ę do Wokulskiego, zacz ął 
przyciszonym głosem:  

 
- Pewnie dziwi to pana, ale... rzecz jest wa Ŝna... zbyt wa Ŝna...W tych dniach 
zrobiłem olbrzymie odkrycie co do rulety... Trzeba tylko sze ść do siedmiu razy 
dublowa ć stawk ę... - Wybaczy pan, ale ja si ę tym nie zajmuj ę - przerwał mu 
Wokulski.  

 
- Nie ufa mi pan?... To całkiem naturalne... Ale ma m wła śnie przy sobie mał ą 
rulet ę... Mo Ŝemy spróbowa ć...  

 
- Przepraszam pana, w tej chwili nie mam czasu. - T rzy minuty, panie... 
minutk ę... - Ani pół minuty.  
- Wi ęc kiedy Ŝ mam przyj ść? - pytał go ść z min ą bardzo zdesperowan ą.  

 
- W ka Ŝdym razie niepr ędko.  
- Niech Ŝe mi pan przynajmniej po Ŝyczy sto franków na oficjalne próby...  
- Mog ę słu Ŝyć pi ęcioma - odparł Wokulski, si ęgaj ąc do kieszeni.  
- O nie, panie, dzi ękuj ę... Nie jestem awanturnikiem... Zreszt ą... niech pan 
da... jutro odnios ę... Pan mo Ŝe si ę tymczasem namy śli...  

 
Nast ępny go ść, człowiek okazałej tuszy, ze sznurem miniaturowych  orderów na 
klapie surduta, proponował Wokulskiemu: dyplom dokt ora filozofii, order lub 
tytuł, i wydawał si ę bardzo zdziwionym, gdy propozycji nie przyj ęto. Odszedł, 
nawet nie po Ŝegnawszy si ę.  



Po nim nast ąpiła paru minutowa przerwa. Wokulskiemu zdawało si ę, Ŝe w poczekalni 
słyszy szelest kobiecej sukni. Wyt ęŜył ucho... W tej chwili lokaj zameldował 
baronow ę...  
Znowu długa pauza i ukazała si ę w salonie kobieta tak pi ękna i dystyngowana, Ŝe 
Wokulski mimo woli powstał z fotelu. Mogła mie ć około czterdziestu lat; wzrost 
okazały, rysy bardzo regularne, postawa wielkiej da my.  
Milcz ąc wskazał jej fotel. Gdy za ś usiadła, spostrzegł, Ŝe jest wzburzona i 
szarpie w r ękach haftowan ą chusteczk ę. Nagle odezwała si ę, dumnie patrz ąc mu w 
oczy:  
- Pan mnie zna?  
- Nie, pani.  
- Nie widział pan nawet moich portretów?  
- Nie.  
- Wi ęc chyba nigdy pan nie był ani w Berlinie, ani w Wie dniu.  
- Nie byłem.  
Dama gł ęboko odetchn ęła.  
- Tym lepiej - rzekła - b ędę śmielsz ą. Nie jestem baronowa... jestem zupełnie 
kim innym. Ale o to mniejsza. Chwilowo znalazłam si ę w trudnym poło Ŝeniu... 
potrzebuj ę dwudziestu tysi ęcy franków... A poniewa Ŝ nie chc ę w tutejszych 
lombardach zastawia ć moich klejnotów, wi ęc... Pojmuje pan?  
- Nie, pani.  
- Wi ęc... mam do zbycia wa Ŝną tajemnic ę...  
- Nie mam prawa nabywa ć tajemnic - odpowiedział ju Ŝ zmieszany Wokulski.  
Dama poruszyła si ę na fotelu.  
- Nie ma pan prawa?... Wi ęc po có Ŝ pan tu przyjechał?... - rzekła z lekkim 
uśmiechem.  

 
- A jednak nie mam...  
Dama podniosła si ę.  
 - Tu - mówiła wzruszona - jest adres, pod którym m oŜna si ę zgłosi ć do mnie w 
ci ągu dwudziestu czterech godzin, a tu... notatka, któ ra mo Ŝe panu da troch ę do 
myślenia... śegnam. Wyszła z szelestem. Wokulski spojrzał na not atk ę i znalazł w 
niej szczegóły dotycz ące osoby jego i Suzina, które zazwyczaj stanowi ą tre ść 
paszportów.  

 
"No tak!... - my ślał. - Miler przeczytał mój paszport i zrobił z nie go wyci ąg, 
nawet nie bez bł ędów... Woklusky... Có Ŝ, u diabła czy oni mnie uwa Ŝaj ą za 
dziecko?..." 
Poniewa Ŝ nikt z go ści ju Ŝ nie przychodził, Wokulski wezwał do siebie Jumarta . - 
Co pan rozka Ŝe? - spytał elegancki marszałek dworu.  

 
- Chciałem z panem pomówi ć.  
- Prywatnie?... W takim razie pozwoli pan, Ŝe usi ądę. Przedstawienie sko ńczone, 
kostiumy id ą do składu, aktorzy staj ą si ę równi sobie. Mówił to nieco ironicznym 
tonem i zachowywał si ę, jak przystało na człowieka bardzo dobrze wychowan ego. 
Wokulski dziwił si ę coraz wi ęcej.  
- Powiedz mi pan - rzekł - co to s ą za ludzie?  
- Ci, którzy byli u pana? - spytał Jumart. - Ludzie  jak inni: przewodnicy, 
wynalazcy, po średnicy... Ka Ŝdy pracuje, jak umie, i stara si ę swoj ą prac ę zby ć 
najkorzystniej. A Ŝe lubi ą zarobi ć, je Ŝeli si ę da, wi ęcej ni Ŝ warto, to ju Ŝ 
cecha Francuzów.  
- Pan nie jeste ś Francuzem?  

 
- Ja?... urodziłem si ę w Wiedniu, kształciłem si ę w Szwajcarii i w Niemczech, 
długi czas mieszkałem we Włoszech, Anglii, Norwegii , Stanach Zjednoczonych...  
Moje za ś nazwisko najlepiej streszcza narodowo ść: tym jestem, w czyjej mieszkam 
oborze; wołem mi ędzy wołami, koniem mi ędzy ko ńmi. A Ŝe wiem, sk ąd mam pieni ądze 
i na co je wydaj ę, i ludzie o mnie wiedz ą, wi ęc zreszt ą nic mnie nie obchodzi.  

 
Wokulski przypatrywał mu si ę z uwag ą. 
- Nie rozumiem pana - rzekł.  
- Widzi pan - mówił Jumart, przebieraj ąc palcami po stole - za du Ŝo zwiedziłem 
świata, a Ŝebym miał troszczy ć si ę o czyj ąś narodowo ść. Dla mnie istniej ą tylko 



cztery narodowo ści bez wzgl ędu na j ęzyki. Numer pierwszy maj ą ci, o których 
wiem: - sk ąd bior ą pieni ądze i na co je wydaj ą. Numer drugi - ci, o których 
wiem, sk ąd bior ą, ale nie wiem, na co wydaj ą. Numer trzeci ma znane wydatki, 
cho ć nieznane dochody, a numer czwarty nosz ą ci, których nie znam ani  ródła 
dochodów, ani wydatków. O panu Escabeau wiem, Ŝe ma dochody z fabryki trykota Ŝy, 
a wydaje pieni ądze na zbudowanie jakiej ś piekielnej broni, wi ęc szanuj ę go... 
zaś o pani baronowej... nie wiem, ani sk ąd bierze pieni ądze, ani na co je wydaje 
i dlatego jej nie ufam.  

 
- Ja jestem kupcem, panie Jumart - odpowiedział Wok ulski, niemile dra śni ęty 
wykładem powy Ŝszej teorii.  

 
- Wiem o tym. I jeszcze jest pan przyjacielem pana Siuz ę, co tak Ŝe daje pewien 
procent. Nie do pana zreszt ą stosowały si ę moje uwagi; wypowiedziałem je jako 
odczyt, który mam nadziej ę, opłaci mi si ę. - Jeste ś pan filozofem - mrukn ął 
Wokulski.  

 
- Nawet doktorem filozofii dwu uniwersytetów - odpa rł Jumart.  
- I spełniasz pan rol ę...  
- Słu Ŝącego?... chciałe ś pan powiedzie ć - przerwał, śmiej ąc si ę, Jumart. - 
Pracuj ę, panie, aby Ŝyć i zabezpieczy ć sobie rent ę na staro ść. A o tytuł nie 
dbam: tyle ich ju Ŝ miałem!...  wiat podobny jest do amatorskiego teatru: wi ęc 
nieprzyzwoicie jest pcha ć si ę w nim do ról pierwszych, a odrzuca ć podrz ędne.  

 
Wreszcie, ka Ŝda rola jest dobra, byle gra ć j ą z artyzmem i nie bra ć jej zbyt 
powaŜnie.  
Wokulski poruszył si ę. Jumart wstał z krzesła i ukłoniwszy si ę elegancko, rzekł: 
- Polecam panu moje usługi. Nast ępnie wyszedł z salonu.  
"Mam gor ączk ę czy co?... - szepn ął Wokulski, ściskaj ąc głow ę r ękoma. - 
Wiedziałem, Ŝe Pary Ŝ jest dziwny, ale Ŝeby był a Ŝ tak dziwny..."  
Kiedy Wokulski spojrzał na zegarek, było dopiero wp ół do czwartej. "Przeszło 
cztery godziny do sesji" - mrukn ął czuj ąc, Ŝe ogarnia go trwoga na my śl: co 
robi ć z czasem? Widział tyle nowych rzeczy, rozmawiał z tyloma nowymi lud  mi i 
jest dopiero wpół do czwartej!...  

 
Trapił go nieokre ślony niepokój, czuł brak czego ś... "Mo Ŝe by znowu co zje ść? - 
nie. Mo Ŝe czyta ć? - nie. Mo Ŝe rozmawia ć? - ju Ŝ mam dosy ć tej rozmowy..." Ludzie 
obrzydli mu; najmniej wstr ętnymi byli ci chorzy na mani ę wynalazków i ten Jumart 
ze swoj ą klasyfikacj ą człowieczego gatunku.  
Nie miał odwagi wraca ć do swego numeru z wielkim lustrem; có Ŝ mu wi ęc postało, 
je Ŝeli nie ogl ądanie paryskich osobliwo ści. Kazał zaprowadzi ć si ę do sali 
jadalnej Grand Hôtel. Wszystko tu pyszne i ogromne,  pocz ąwszy od ścian, sufitu i 
okien, sko ńczywszy na liczbie i długo ści stołów. Ale Wokulski nie przypatrywał 
si ę; utkwił oczy w jednym z olbrzymich złoconych paj ąków i my ślał: "Kiedy ona 
dosi ęgnie wieku baronowej... ona, przywykła do wydawania  dziesi ątków tysi ęcy 
rubli rocznie, kto wie, czy nie pójdzie te Ŝ drogami baronowej?...  
Przecie i ta kobieta była młod ą, i za ni ą mógł szale ć taki wariat jak ja, i ona 
nie pytała, sk ąd si ę bior ą pieni ądze... Dzi ś ju Ŝ wie sk ąd: z handlu 
tajemnicami... Przekl ęta sfera, która hoduje takie pi ękne i takie kobiety..."W 
sali było mu ciasno, wi ęc wybiegł przed hotel utopi ć si ę w ulicznym gwarze.  

 
"Pierwej szedłem na lewo - my ślał - teraz pójd ę w prawo..."  
Wędrówka na o ślep w niezmiernym mie ście była jedyn ą rzecz ą, maj ącą dla niego 
jaki ś gorzki powab.  

 
"Gdybym mi ędzy tymi tłumami mógł zgubi ć samego siebie..." - szepn ął.  
Skr ęcił tedy na prawo. Wymin ął niedu Ŝy plac i wszedł na bardzo du Ŝy, obficie 
zasadzony drzewami. Na środku jego stał gmach prostok ątny, otoczony kolumnami 
jak grecka świ ątynia; wielkie drzwi śpi Ŝowe, okryte płaskorze  bą, na szczycie 
frontonu równie Ŝ płaskorze  ba, przedstawiaj ąca, zdaje si ę, s ąd ostateczny.  

 
Wkoło obszedł gmach my śl ąc o Warszawie. Z jakim trudem d  wigaj ą si ę tamtejsze 
budowle niedu Ŝe, nietrwałe i płaskie, gdy tu siła ludzka, jakby d la rozrywki, 



wznosi olbrzymy i tak dalece jest niewyczerpana pra cą, Ŝe jeszcze zalewa je 
ozdobami.  

 
Naprzeciw zobaczył niedług ą ulic ę, a za ni ą ogromny plac, na którym majaczyła 
wysmukła kolumna. Poszedł w tamt ą stron ę. Im bardziej zbli Ŝał si ę, tym wy Ŝej 
rosła kolumna i plac si ę rozszerzał. Przed i za kolumn ą biły du Ŝe wodotryski; na 
prawo i na lewo ci ągnęły si ę ju Ŝ Ŝółkn ące k ępy drzew jak ogrody; w gł ębi wida ć 
było rzek ę, nad któr ą co chwil ę rozsnuwał si ę dym szybko przelatuj ącego 
parostatku.  
Na placu kr ęciło si ę niewiele stosunkowo powozów; natomiast było du Ŝo dzieci z 
matkami i bonami. Kr ąŜyli wojskowi ró Ŝnej broni i gdzie ś grała orkiestra.  
Wokulski zbli Ŝył si ę do obelisku i ogarn ęło go zdumienie. Znajdował si ę na 
środku obszaru maj ącego ze dwie wiorsty długo ści i z pół szeroko ści. Za sob ą 
miał ogród, przed sob ą bardzo dług ą alej ę. Po obu jej stronach ci ągnęły si ę 
skwery i pałace, a daleko, na wzgórzu, wznosiła si ę ogromna brama. Wokulski 
czuł, Ŝe w tym miejscu mo Ŝe mu zabrakn ąć przymiotników i stopni najwy Ŝszych.  
- To jest plac Zgody, to obelisk z Luxor (oryginaln y, panie!), za nami Ogród 
Tuileryjski, przed nami Pola Elizejskie, a tam, na końcu... Łuk Gwiazdy...  
Wokulski obejrzał si ę: przy nim kr ęcił si ę jaki ś pan w ciemnych okularach i 
nieco podartych r ękawiczkach.  

 
- Mo Ŝemy tam podej ść... Boski spacer!... Czy widzisz pan ten ruch... - mówił 
nieznajomy. Nagle umilkł, szybko odszedł i znikn ął mi ędzy dwoma przeje ŜdŜaj ącymi 
powozami. Natomiast zbli Ŝył si ę jaki ś wojskowy w krótkiej pelerynie, z kapturem 
na plecach. Wojskowy chwil ę przypatrzył si ę Wokulskiemu i rzekł z u śmiechem: - 
Pan cudzoziemiec?... Niech pan b ędzie ostro Ŝny ze znajomo ściami w Pary Ŝu.  

 
Wokulski machinalnie dotkn ął bocznej kieszeni surduta i ju Ŝ nie znalazł tam 
srebrnej papiero śnicy. Zarumienił si ę, podzi ękował wojskowemu w pelerynie, lecz 
nie przyznał si ę do straty. Przyszły mu na my śl definicje Jumarta i powiedział 
sobie, Ŝe ju Ŝ zna  ródło dochodów pana w podartych r ękawiczkach, cho ć nie wie 
jeszcze o jego wydatkach.  

 
"Jumart ma racj ę - szepn ął. - Złodzieje s ą mniej niepewni od ludzi, którzy nie 
wiadomo sk ąd czerpi ą dochody..." I przypomniał sobie, Ŝe w Warszawie jest bardzo 
wielu takich. "Mo Ŝe dlatego nie ma tam gmachów i łuków triumfalnych.. ."  
Szedł Polami Elizejskimi i odurzał si ę ruchem niesko ńczonych sznurów karet i 
powozów, mi ędzy którymi przesuwali si ę je   d cy i amazonki. Szedł, odp ędzaj ąc od 
siebie pos ępne my śli, które kr ąŜyły nad nim jak stada nietoperzów. Szedł i l ękał 
si ę spojrze ć za siebie; zdawało mu si ę, Ŝe na tej drodze, kipi ącej przepychem i 
weselem, on sam jest jak zdeptany robak, który wlec ze za sob ą wn ętrzno ści.  

 
Dotarł do Łuku Gwiazdy i powoli zawrócił si ę z powrotem. Gdy znowu dosi ęgał 
placu Zgody, zobaczył, poza Tuileryjskim Ogrodem, o gromną czarn ą kul ę, która 
szybko szła w gór ę, zatrzymała si ę pewien czas i powoli opadła na dół.  
"Ach, to tu jest balon Giffarda? - pomy ślał. - Szkoda, Ŝe nie mam dzi ś 
czasu!..."  

 
Z placu skr ęcił w jak ąś ulic ę, gdzie na prawo ci ągnął si ę ogród, oddzielony 
Ŝelaznymi sztachetami i słupami, na których stały wa zony, a na lewo - szereg 
kamienic z pólokr ągłymi dachami, z lasem kominów i kominków, z nie ko ńcz ącymi 
si ę balustradami... Szedł powoli i z trwog ą my ślał, Ŝe ledwie po o śmiogodzinnym 
pobycie Pary Ŝ zaczyna go nudzi ć...  

 
"Bah! - szepn ął. - A wystawa, a muzea, a balon?.. " 
Id ąc wci ąŜ ulic ą Rivoli, około siódmej dotarł do placu, na którym w znosiła si ę, 
samotna jak palec, wie Ŝa gotycka, otoczona drzewami i niskim płotem z pr ętów 
Ŝelaznych. St ąd znowu rozbiegało si ę kilka ulic; Wokulski uczuł znu Ŝenie, kiwn ął 
na fiakra i po upływie pół godziny znalazł si ę w hotelu, spotkawszy po drodze 
znajom ą ju Ŝ bram ę St. Denis.  
Sesja z fabrykantami okr ętów i odno śnymi in Ŝynierami przeci ągnęła si ę do 
północy, przy udziale bardzo wielu butelek szampana . Wokulski, który musiał 
wyr ęcza ć w rozmowie Suzina i robił du Ŝo notatek, dopiero przy tej pracy uspokoił 



si ę zupełnie. Rze śko pobiegł do swojego numeru i zamiast dr ęczy ć si ę lustrem, 
wzi ął do poduszki plan Pary Ŝa umieszczony w Przewodniku.  
"Bagatela! - mrukn ął. - Około stu wiorst kwadratowych powierzchni, dwa  miliony 
mieszka ńców, kilka tysi ęcy ulic i kilkana ście tysi ęcy powozów publicznych..."  
Potem przejrzał długi spis najznakomitszych budowli  paryskich i ze wstydem 
pomyślał, Ŝe chyba nigdy nie zorientuje si ę w tym mie ście.  

 
"Wystawa... Nôtre-Dame... Hale Centralne... Plac Ba stylii... Magdalena...  
 cieki... No, dajcie mi spokój!" - mówił. 
Zgasił świec ę. Na ulicy było cicho; przez okno napływał szary bl ask świateł 
odbitych chyba od obłoków. Ale Wokulskiemu szumiało  i dzwoniło w uszach, a przed 
oczyma ukazywały mu si ę to ulice gładkie jak posadzka, to drzewa otoczone 
Ŝelaznymi koszykami, to gmachy budowane z ciosowego kamienia, to znowu ci Ŝba 
ludzi i powozów, wychodz ących nie wiadomo sk ąd i biegn ących nie wiadomo dok ąd.  
Przypatruj ąc si ę tym pierzchliwym widziadłom usypiał i my ślał, Ŝe jednak ten 
pierwszy dzie ń w Pary Ŝu upami ętni mu si ę na całe Ŝycie.  
Potem marzyło mu si ę, Ŝe to morze domów i las pos ągów, i niesko ńczone szeregi 
drzew zwalaj ą si ę na niego i Ŝe on sam ju Ŝ śpi w niezmiernym grobowcu samotny, 
cichy, prawie szcz ęśliwy.  pi, o niczym nie my śli, o nikim nie pami ęta, i tak 
przespałby wieki, gdyby, ach! nie ta kropla Ŝalu, która le Ŝy w nim czy obok 
niego, tak mała, Ŝe jej nie dojrzy ludzkie oko, a tak gorzka, Ŝe mogłaby cały 
świat zatru ć.  

 
Od dnia, w którym po raz pierwszy sk ąpał si ę w Pary Ŝu, zacz ęło si ę dla 
Wokulskiego Ŝycie prawie mistyczne. Poza obr ębem kilku godzin, które po świ ęcał 
naradom Suzina z budowniczymi okr ętów, Wokulski był zupełnie swobodny i u Ŝywał 
tego czasu na najnieporz ądniejsze zwiedzanie miasta. Wybierał jak ąś miejscowo ść 
według alfabetu w Przewodniku i nawet nie patrz ąc na plan, jechał tam otwartym 
powozem. Wdrapywał si ę na schody, obchodził gmachy, przebiegał sale, zatr zymywał 
si ę przed ciekawszymi okazami i tym samym fiakrem, wyn aj ętym na cały dzie ń, 
przenosił si ę do innej miejscowo ści, znowu według alfabetu. A poniewa Ŝ 
najwi ększym niebezpiecze ństwem, jakiego l ękał si ę, był brak zaj ęcia, wi ęc 
wieczorami ogl ądał plan miasta, wykre ślał ju Ŝ obejrzane punkta i robił notatki.  

 
Niekiedy w wycieczkach towarzyszył mu Jumart i prow adził go do miejsc, o których 
nie wspominaj ą przewodniki: do składów kupieckich, do warsztatów fabrycznych, do 
mieszka ń r ękodzielników, do kwater studenckich, do kawiarni i restauracyj na 
ulicach czwartego rz ędu. I tu dopiero Wokulski poznawał wła ściwe Ŝycie Pary Ŝa.  

 
W ci ągu tych w ędrówek wchodził na wie Ŝe: St. Jacques, Nôtre-Dame i Panteonu, 
wje ŜdŜał wind ą na Trocadero, zst ępował do ścieków paryskich i do ozdobionych 
trupimi głowami katakumb, zwiedzał wystaw ę powszechn ą, Louvre i Cluny, Lasek 
Bulo ński i cmentarze, kawiarnie de la Rotonde, du Grand Balcon i fontanny, 
szkoły i szpitale, Sorbon ę i sal ę fechtunku, hale i konserwatorium muzyczne, 
bydłobójnie i teatra, giełd ę, Kolumn ę Lipcow ą i wn ętrza świ ąty ń. Wszystkie te 
widoki tworzyły dokoła niego chaos, któremu odpowia dał chaos panuj ący we własnej 
duszy.  
Nieraz, przebiegaj ąc my śl ą ogl ądane przedmioty: od pałacu wystawy, maj ącego dwie 
wiorsty w obwodzie, do perły w koronie Burbonów, ni e wi ększej od ziarna grochu, 
pytał: czego ja chc ę?... I okazywało si ę, Ŝe nie chciał niczego. Nic nie 
przykuwało jego uwagi, nie przy śpieszało bicia serca, nie pobudzało go do 
czynów. Gdyby za cen ę pieszej podró Ŝy od cmentarza Montmartre do cmentarza 
Montparnasse ofiarowano mu cały Pary Ŝ pod warunkiem, Ŝeby go to zaj ęło i 
rozgrzało, nie przeszedłby tych pi ęciu wiorst. Przechodził za ś ich dziesi ątki 
dziennie dlatego tylko, a Ŝeby zagłuszy ć wspomnienia.  

 
Nieraz zdawało mu si ę, Ŝe jest istot ą, która dziwnym zbiegiem wypadków urodziła 
si ę przed kilkoma dniami tu, na bruku paryskim, i Ŝe wszystko, co mu 
przychodziło na pami ęć, jest złudzeniem, jakim ś snem przedbytowym, który nigdy 
nie istniał w rzeczywisto ści. Wówczas mówił sobie, Ŝe jest zupełnie szcz ęśliwy, 
je  dził z jednego ko ńca Pary Ŝa na drugi i jak szaleniec gar ściami rozrzucał 
luidory.  

 



"Wszystko jedno!" - mruczał.  
Ach, gdyby tylko nie ta kropla Ŝalu, tak mała, a tak gorzka!  
Czasami na tle szarych dni, w których zdawało mu si ę, Ŝe na jego głow ę wali si ę 
cały świat pałaców, fontann, rze  b, obrazów i machin, trafiał si ę wypadek, który 
przypominał mu, Ŝe on nie jest złudzeniem, ale rzeczywistym człowiek iem, chorym 
na raka w duszy.  
Był raz w teatrze "Varietes" na ul. Montmartre, o p ar ęset kroków od swego 
hotelu. Miano gra ć trzy wesołe sztuczki, mi ędzy nimi jedn ą operetk ę. Poszedł 
tam, a Ŝeby odurzy ć si ę błaze ństwem, i prawie natychmiast po podniesieniu kurtyny  
usłyszał na scenie frazes, wypowiedziany płaczliwym  głosem: 
"Kochanek wszystko wybaczy kochance, wyj ąwszy drugiego kochanka..." - Niekiedy 
trzeba wybaczy ć trzech albo i czterech!... - odezwał si ę ze śmiechem siedz ący 
obok niego Francuz.  

 
Wokulski uczuł brak powietrza, zdawało mu si ę, Ŝe ziemia rozst ępuje si ę pod nim 
i sufit upada na niego. Nie mógł wytrzyma ć w teatrze; wstał z krzesła, na 
nieszcz ęście poło Ŝonego gdzie ś we środku teatru, i oblany zimnym potem, depcz ąc 
po nogach s ąsiadów, uciekł z przedstawienia. Biegł w stron ę hotelu i wpadł do 
pierwszej naro Ŝnej kawiarni. O co go pytano, co odpowiedział, nic pami ęta.  
Wiedział tylko, Ŝe podano mu kaw ę i karafk ę koniaku, naznaczon ą kreskami, które 
odpowiadały obj ęto ści kieliszka.  

 
Wokulski pił i my ślał;  

 
"Starski to jest ten drugi kochanek, Ochocki trzeci ... A Rossi?...Rossi, któremu 
ja urz ądzałem klak ę i znosiłem mu do teatru prezenta... Czym Ŝe on był?... Głupi 
człowieku, ale Ŝ to jest Mesalina, je Ŝeli nie ciałem, to duchem... I ja, ja mam 
szale ć dla niej?... Ja!..."  
Czuł, Ŝe oburzenie uspokaja go; gdy przyszło do rachunku, przekonał si ę, Ŝe... 
karafka była pusta...  
"A jednak Ŝe ten koniak uspakaja..." - pomy ślał.  

 
Odt ąd, ile razy przypomniała mu si ę Warszawa albo ile razy spotkał kobiet ę 
maj ącą co ś szczególnego w ruchach, w ubiorze czy fizjognomii,  wpadał do kawiarni 
i wypijał karafk ę koniaku. Tylko wówczas śmiało przypominał sobie pann ę Izabel ę 
i dziwił si ę, Ŝe taki jak on człowiek mógł kocha ć tak ą jak ona kobiet ę.  
"Przecie Ŝ chyba zasługuj ę na to - my ślał - a Ŝebym był pierwszym i 
ostatnim..."Karafka koniaku wypró Ŝniała si ę, a on opierał głow ę na r ękach i 
drzemał, ku wielkiej uciesze garsonów i go ści.  

 
I znowu po całych dniach zwiedzał Wystaw ę, muzea, studnie artezyjskie, szkoły i 
teatry nie dlatego, a Ŝeby co ś pozna ć, ale Ŝeby zagłuszy ć wspomnienia.  

 
Powoli, na tle głuchych, nieokre ślonych cierpie ń, pocz ęło si ę w nim rodzi ć 
pytanie: czy istnieje jaki porz ądek w budowie Pary Ŝa? Czy jest przedmiot, z 
którym mo Ŝna by go porówna ć, i ład, pod który dałoby si ę go podci ągnąć? Widziany 
z Panteonu i z Trocadero, Pary Ŝ przedstawiał si ę jednakowo: było to morze domów, 
przeci ęte tysi ącem ulic, nierówne dachy wygl ądały jak fale, kominy jak odpryski, 
a wie Ŝe i kolumny jak wi ększe fale.  
"Chaos! - mówił Wokulski. - Zreszt ą nie mo Ŝe by ć inaczej tam, gdzie zbiegaj ą si ę 
miliony usiłowa ń. Wielkie miasto jest jak obłok kurzu; ma przypadko we kontury, 
lecz nie mo Ŝe mie ć logiki. Gdyby j ą miało, ju Ŝ od dawna wykryliby ten fakt 
autorowie przewodników; bo i od czegó Ŝ oni s ą?..."I przygl ądał si ę planowi 
miasta, wy śmiewaj ąc własne wysiłki.  

 
"Tylko jeden człowiek, i w dodatku genialny człowie k, mo Ŝe wytworzy ć jaki ś styl, 
jaki ś plan - my ślał.  

 
- Ale Ŝeby miliony ludzi, pracuj ących przez kilka wieków i nie wiedz ących jeden 
o drugim, wytworzyło jak ąś logiczn ą cało ść, jest to wprost niepodobne".  

 



Powoli jednak Ŝe, ku najwi ększemu zdziwieniu, spostrzegł, Ŝe ów Pary Ŝ budowany 
przez kilkana ście wieków, przez milion ludzi, nie wiedz ących o sobie i nie 
myśl ących o Ŝadnym planie, ma jednak Ŝe plan, tworzy cało ść, nawet bardzo 
logiczn ą.  

 
Uderzyło go naprzód to, Ŝe Pary Ŝ jest podobny do olbrzymiego półmiska, o 
dziewi ęciu wiorstach szeroko ści z północy na południe i o jedynastu - długo ści 
ze wschodu na zachód. Półmisek ten w stronie połudn iowej jest p ękni ęty i 
przedzielony Sekwan ą, która przecina go łukiem biegn ącym od k ąta południowo-
wschodniego przez środek miasta i skr ęca do k ąta południowo-zachodniego. 
Ośmioletnie dziecko mogłoby wyrysowa ć taki plan.  
"No dobrze - my ślał Wokulski - ale gdzie Ŝ tu jest jaki śkolwiek ład w ustawieniu 
osobliwych budynków... Nôtre-Dame w jednej stronie,  Trocadero w innej stronie, a 
Louvre, a giełda, a Sorbona!... Chaos, i tyle..."  

 
Lecz gdy pilniej zacz ął rozgl ądać si ę w planie Pary Ŝa, spostrzegł to, czego nie 
dojrzeli rodowici pary Ŝanie (co byłoby mniej dziwne) ani nawet K. Baedeker , 
roszcz ący sobie prawo do orientowania si ę po całej Europie.  
Pary Ŝ, pomimo pozornego chaosu, ma plan, ma logik ę, chocia Ŝ budowało go przez 
kilkana ście wieków miliony ludzi nie wiedz ących o sobie i bynajmniej nie 
myśl ących o logice i stylu.  

 
Pary Ŝ posiada to, co mo Ŝna by nazwa ć kr ęgosłupem, osi ą krystalizacji miasta.  
Lasek Vincennes le Ŝy w stronie południowo-wschodniej, a kraniec Lasku 
Bulo ńskiego w północno-zachodniej stronie Pary Ŝa. Otó Ŝ: owa o ś krystalizacji 
miasta podobna jest do olbrzymiej g ąsienicy (maj ącej prawie sze ść wiorst 
długo ści), która znudziwszy si ę w Lasku Vincennes poszła na spacer do Lasku 
Bulo ńskiego.  

 
Ogon jej opiera si ę o plac Bastylii, głowa o Łuk Gwiazdy, korpus prawi e przylega 
do Sekwany. Szyj ę stanowi ą Pola Elizejskie, gorset - Tuileries i Louvre, ogon em 
jest Ratusz, Nótre-Dame i nareszcie Kolumna Lipcowa  na placu Bastylii.  
Gąsienica ta posiada wiele nó Ŝek krótszych i dłu Ŝszych. Id ąc od głowy, pierwsza 
para jej nó Ŝek opiera si ę na lewo: o Pole Marsowe, pałac Trocadero i Wystaw ę, na 
prawo a Ŝ o cmentarz Montmartre. Druga para (nó Ŝki krótsze) na lewo si ęga do 
Szkoły Wojskowej, Hotelu des Invalides i Izby Deput owanych, na prawo - ko ścioła 
Magdaleny i Opery. Potem idzie (wci ąŜ ku ogonowi) na lewo - Szkoła Sztuk 
Pi ęknych, na prawo Palais Royal, bank i giełda; na lew o Institut de France i 
mennica, na prawo Hale Centralne; na lewo - Pałac L uksemburski, muzeum Cluny i 
Szkoła Medyczna, na prawo plac Republiki, z koszara mi ks. Eugeniusza.  
Niezale Ŝnie od osi krystalizacyjnej i prawidłowo ści w ogólnym konturze miasta 
Wokulski przekonał si ę jeszcze (o czym zreszt ą mówiły przewodniki), Ŝe w Pary Ŝu 
istniej ą całe dziedziny prac ludzkich i jaki ś porz ądek w ich układzie. Pomi ędzy 
placem Bastylii i placem Rzeczypospolitej skupia si ę przemysł i rzemiosła; 
naprzeciw nich, po drugiej stronie Sekwany, le Ŝy "dzielnica łaci ńska", gniazdo 
ucz ących si ę i uczonych. Mi ędzy Oper ą, placem Rzeczypospolitej i Sekwan ą 
gromadzi si ę handel wywozowy i finanse; mi ędzy Nótre-Dame, Instytutem Francuskim 
i cmentarzem Montparnasse gnie ŜdŜą si ę szcz ątki arystokracji rodowej. Od Opery 
do Łuku Gwiazdy ci ągnie si ę dzielnica bogatych dorobkiewiczów, a naprzeciw nic h, 
po lewej stronie Sekwany, obok Hotelu Inwalidów i S zkoły Wojskowej jest siedziba 
militaryzmu i wszech światowych wystaw.  

 
Obserwacje te zbudziły w duszy Wokulskiego nowe pr ądy, o których pierwej nie 
myślał albo my ślał niedokładnie. Zatem wielkie miasto, jak ro ślina i zwierz ę, ma 
wła ściw ą sobie anatomi ę i fizjologi ę. Zatem - praca milionów ludzi, którzy tak 
gło śno krzycz ą o swojej wolnej woli, wydaje te same skutki, co pr aca pszczół 
buduj ących regularne plastry, mrówek wznosz ących ostrokr ęŜne kopce albo zwi ązków 
chemicznych, układaj ących si ę w regularne kryształy.  
Nie ma wi ęc w społecze ństwie przypadku, ale nieugi ęte prawo, które jakby na 
ironi ę z ludzkiej pychy, tak wyra  nie objawia si ę w Ŝyciu najkapry śniejszego 
narodu, Francuzów! Rz ądzili nimi Merowingowie i Karlowingowie, Burboni i 
Bonapartowie, były trzy republiki i par ę anarchii, była inkwizycja i ateizm, 
rz ądcy i ministrowie zmieniali si ę jak krój sukien albo obłoki na niebie... Lecz 



pomimo tylu zmian, tak na pozór gł ębokich, Pary Ŝ coraz dokładniej przybierał 
form ę półmiska rozdartego przez Sekwan ę; coraz wyra  niej rysowała si ę na nim o ś 
krystalizacji, biegn ąca z placu Bastylii do Łuku Gwiazdy, coraz ja śniej 
odgraniczały si ę dzielnice: uczona i przemysłowa, rodowa i handlowa , wojskowa i 
dorobkiewiczowska. Ten sam fatalizm spostrzegł Woku lski w historii kilkunastu 
gło śniejszych rodzin paryskich. Dziad, jako skromny rze mie ślnik, pracował przy 
ulicy Temple po szesna ście godzin na dob ę; jego syn, sk ąpawszy si ę w cyrkule 
łaci ńskim, zało Ŝył wi ększy warsztat przy ulicy  w. Antoniego. Wnuk, jeszcze 
lepiej zanurzywszy si ę w naukowej dzielnicy, przeniósł si ę jako wielki handlarz 
na bulwar Poissonniere, za ś prawnuk, ju Ŝ jako milioner, zamieszkał w s ąsiedztwie 
Pól Elizejskich po to, a Ŝeby... jego córki mogły chorowa ć na nerwy przy bulwarze 
St. Germain. I tym sposobem ród spracowany i zbogac ony około Bastylii, zu Ŝyty 
około Tuileries, dogorywał w pobli Ŝu Nôtre-Dame. Topografia miasta odpowiadała 
historii mieszka ńców.  
Wokulski, rozmy ślaj ąc o tej dziwnej prawidłowo ści w faktach, uznawanych za 
nieprawidłowe, przeczuwał, Ŝe je Ŝeli co mogłoby go uleczy ć z apatii, to chyba 
tego rodzaju badania.  

 
"Jestem dziki człowiek - mówił sobie - wi ęc wpadłem w obł ęd, ale wydob ędzie mnie 
z niego cywilizacja".  
KaŜdy zreszt ą dzie ń w Pary Ŝu przynosił mu nowe idee albo rozja śniał tajemnice 
jego własnej duszy.  

 
Raz, gdy siedział przed kawiarni ą pij ąc mazagran, zbli Ŝył si ę do werendy jaki ś 
uliczny tenor i przy akompaniamencie arfy za śpiewał:  

 
Au printemps, la feuille repousse 
Et la fleur embellit les prés, 
Mignonette, en foulant la mousse, 
Suivons les papillons diaprés. 
Vois les se poser sur les roses; 
Comme eux aussi je veux poser 
Ma lévre sur tes lévres closes, 
Et te ravir un doux baiser! 
I natychmiast kilku go ści powtórzyło ostatni ą strof ę:  
Vois les se poser sur les roses; 
Comme eux aussi je veux poser 
Ma lévre sur tes lévres closes, 
Et te ravir un doux baiser!   
"Głupcy! - mrukn ął Wokulski. - Nie maj ą co powtarza ć, tylko takie 
błaze ństwa".Wstał zachmurzony i z bólem w sercu przesuwał  si ę pomi ędzy potokiem 
ludzi tak ruchliwych, krzykliwych, rozmawiaj ących i śpiewaj ących jak dzieci 
wypuszczone ze szkoły.  

 
"Głupcy! głupcy!..." - powtarzał. 
Nagle przyszło mu na my śl: czy to on raczej nie jest głupi?...  

 
"Gdyby ci wszyscy ludzie - mówił sobie - byli podob ni do mnie, Pary Ŝ wygl ądałby 
jak szpital smutnych wariatów. Ka Ŝdy trułby si ę jakim ś widziadłem, ulice 
zamieniłyby si ę w kału Ŝe, a domy w ruin ę. Tymczasem oni bior ą Ŝycie, jakim jest, 
uganiaj ą si ę za praktycznymi celami, s ą szcz ęśliwi i tworz ą arcydzieła.  

 
A ja za czym goniłem? Naprzód - za perpetuum mobile  i kierowaniem balonami, 
potem za zdobyciem stanowiska, do którego nie dopus zczali mnie moi wła śni 
sprzymierze ńcy, nareszcie za kobiet ą, do której prawie nie wolno mi si ę zbli Ŝyć.  
A zawsze albo po świ ęcałem si ę, albo ulegałem ideom wytworzonym przez klasy, 
które chciały mnie zrobi ć swoim sług ą i niewolnikiem".  

 
I wyobra Ŝał sobie, jak by to było, gdyby zamiast w Warszawie  przyszedł na świat 
w Pary Ŝu. Przede wszystkim dzi ęki mnóstwu instytucyj mógłby wi ęcej nauczy ć si ę w 
dzieci ństwie. Pó  niej, nawet dostawszy si ę do kupca, doznałby mniej przykro ści, 
a wi ęcej pomocy w studiach. Dalej, nie pracowałby nad pe rpetuum mobile 
przekonawszy si ę, Ŝe w tutejszych muzeach istnieje wiele podobnych mac hin, które 



nigdy nie funkcjonowały. Gdyby za ś wzi ął si ę do kierowania balonami, znalazłby 
gotowe modele, całe grupy podobnych jak on marzycie li, a nawet pomoc w razie 
praktyczno ści pomysłów.  

 
A gdyby nareszcie, posiadaj ąc maj ątek, zakochał si ę w arystokratycznej pannie, 
nie napotkałby tylu przeszkód w zbli Ŝeniu si ę do niej. Mógłby j ą pozna ć i albo 
wytrze  wiałby, albo zdobyłby jej wzajemno ść. W Ŝadnym za ś wypadku nie traktowano 
by go jak Murzyna w Ameryce. Zreszt ą, czy w tym Pary Ŝu moŜna zakocha ć si ę tak 
jak on do szale ństwa?  
Tu zakochani nie rozpaczaj ą, ale ta ńcz ą, śpiewaj ą i w ogóle najweselej p ędzą 
Ŝycie. Gdy nie mog ą zdoby ć si ę na mał Ŝeństwo urz ędowe, tworz ą wolne stadło; gdy 
nie mog ą przy sobie chowa ć dzieci, oddaj ą je na mamki. Tu miło ść nigdy chyba nie 
doprowadziła do obł ędu rozs ądnego człowieka. "Dwa ostatnie lata mojej 
egzystencji - mówił Wokulski - schodz ą na uganianiu si ę za kobiet ą, której mo Ŝe 
bym si ę nawet wyrzekł, poznawszy j ą dokładniej. Cała moja energia, nauka, 
zdolno ści i taki ogromny maj ątek ton ą w jednym afekcie dlatego tylko, Ŝe ja 
jestem kupcem, a ona jak ąś tam arystokratk ą... Czyli Ŝ ten ogół w mojej osobie 
nie krzywdzi samego siebie..."  

 
Tu Wokulski dosi ęgnął najwy Ŝszego punktu samokrytyki: poznał niedorzeczno ść 
swego poło Ŝenia i postanowił wydoby ć si ę.  

 
"Co robi ć, co robi ć?... - my ślał. - Ju Ŝci to, co robi ą inni".  

 
A có Ŝ oni robi ą?... Przede wszystkim - nadzwyczajnie pracuj ą, po szesna ście 
godzin na dob ę, bez wzgl ędu na niedziel ę i świ ęta. Dzi ęki czemu spełnia si ę tu 
prawo doboru, wedle którego tylko najsilniejsi maj ą prawo do Ŝycia. Chorowity 
zginie tu przed upływem roku, nieudolny w ci ągu kilku lat, a zostaj ą tylko 
najsilniejsi i najzdolniejsi. Ci za ś, dzi ęki pracy całych pokole ń takich jak oni 
bojowników, znajduj ą tu zaspokojenie wszelkich potrzeb. Olbrzymie ścieki chroni ą 
ich od chorób, szerokie ulice ułatwiaj ą im dopływ powietrza; Hale Centralne 
dostarczaj ą Ŝywności, tysi ące fabryk - odzie Ŝy i sprz ętów. Gdy pary Ŝanin chce 
zobaczy ć natur ę, jedzie za miasto albo do "lasku", gdy chce nacies zy ć si ę 
sztuk ą, idzie do galerii Louvru, a gdy pragnie zdoby ć wiedz ę, ma muzea i 
gabinety.  
Praca nad szcz ęściem we wszystkich kierunkach - oto tre ść Ŝycia paryskiego. Tu 
przeciw zm ęczeniu zaprowadzono tysi ące powozów, przeciw nudzie setki teatrów i 
widowisk, przeciw nie świadomo ści setki muzeów, bibliotek i odczytów. Tu troszcz ą 
si ę nie tylko o człowieka, ale nawet o konia, daj ąc mu gładkie go ści ńce; tu 
dbaj ą nawet o drzewa, przenosz ą je w specjalnych wozach na nowe miejsce pobytu, 
chroni ą Ŝelaznymi koszami od szkodników, ułatwiaj ą dopływ wilgoci, piel ęgnuj ą w 
razie choroby.  
Dzi ęki troskliwo ści o wszystko przedmioty znajduj ące si ę w Pary Ŝu przynosz ą 
wielorakie korzy ści. Dom, sprz ęt, naczynie jest nie tylko u Ŝyteczne, ale i 
pi ękne, nie tylko dogadza muskułom, ale i zmysłom. I n a odwrót - dzieła sztuki 
są nie tylko pi ękne, ale i u Ŝyteczne. Przy łukach triumfalnych i wie Ŝach 
kościołów znajduj ą si ę schody ułatwiaj ące wej ście na szczyt i spogl ądanie na 
miasto z wysoko ści. Pos ągi i obrazy s ą dost ępne nie tylko dla amatorów, ale dla 
artystów i rzemie ślników, którzy w galeriach mog ą zdejmowa ć kopie.  

 
Francuz, gdy co ś wytwarza, dba naprzód o to, a Ŝeby dzieło jego odpowiadało swemu 
celowi, a potem - a Ŝeby było pi ękne. I jeszcze nie ko ńcz ąc na tym, troszczy si ę 
o jego trwało ść i czysto ść. Prawd ę t ę stwierdzał Wokulski na ka Ŝdym kroku i na 
kaŜdej rzeczy, pocz ąwszy od wózków wywo Ŝących śmiecie do otoczonej barier ą Wenus 
milo ńskiej. Odgadł równie Ŝ skutki podobnego gospodarstwa, Ŝe nie marnuje si ę tu 
praca: ka Ŝde pokolenie oddaje swoim nast ępcom naj świetniejsze dzieła 
poprzedników, dopełniaj ąc je własnym dorobkiem.  

 
Tym sposobem Pary Ŝ jest ark ą, w której mieszcz ą si ę zdobycze kilkunastu, je Ŝeli 
nie kilkudziesi ęciu wieków cywilizacji... Wszystko tu jest, zacz ąwszy od 
potwornych pos ągów asyryjskich i mumii egipskich, sko ńczywszy na ostatnich 
rezultatach mechaniki i elektrotechniki, od dzbankó w, w których przed 



czterdziestoma wiekami Egipcjanki nosiły wod ę, do olbrzymich kół hydraulicznych 
z Saint-Maur.  
"Ci, którzy stworzyli te cuda - my ślał Wokulski - albo je gromadzili w jedno 
miejsce, ci nie byli jak ja szalonymi pró Ŝniakami..."  

 
Tak sobie mówi ąc czuł, Ŝe wstyd go ogarnia.  
I znowu załatwiwszy w ci ągu paru godzin interesa Suzina, włóczył si ę po Pary Ŝu.  
Bł ądził po nieznanych ulicach, ton ął w śród krociowego tłumu, zanurzał si ę w 
pozorny chaos rzeczy i wypadków i na dnie jego znaj dował porz ądek i prawo. To 
znowu, dla odmiany, pił koniak, grał w karty i w ru let ę albo oddawał si ę 
rozpu ście.  
Zdawało mu si ę, Ŝe w tym wulkanicznym ognisku cywilizacji spotka go coś 
nadzwyczajnego, Ŝe tu zacznie si ę nowa epoka jego Ŝycia. Zarazem czuł, Ŝe 
rozpierzchni ęte dotychczas wiadomo ści i pogl ądy zbiegaj ą si ę w pewn ą cało ść, w 
jaki ś system filozoficzny, który tłumaczył mu wiele taje mnic świata i jego 
własnego bytu.  

 
"Czym ja jestem?" - pytał si ę nieraz i stopniowo formułował sobie odpowied  :  

 
"Jestem człowiek zmarnowany. Miałem ogromne zdolno ści i energi ę, lecz - nie 
zrobiłem nic dla cywilizacji. Ci znakomici ludzie, jakich tu spotykam, nie maj ą 
nawet połowy moich sił i mimo to zostawiaj ą po sobie machiny, gmachy, utwory 
sztuki, nowe pogl ądy. Lecz ja co zostawi ę?... Chyba mój sklep, który dzi ś 
upadłby, gdyby go nie pilnował Rzecki... A przecie Ŝ nie pró Ŝnowałem: szarpałem 
si ę za trzech ludzi i gdyby mi nie pomógł przypadek, n ie miałbym nawet tego 
maj ątku, jaki posiadam!.. " 
Pó niej przyszło mu na my śl: na co to on strwonił siły i Ŝycie?...  

 
Na walk ę z otoczeniem, do którego nie przystawał. Gdy miał ochot ę uczy ć si ę, nie 
mógł, poniewa Ŝ w jego kraju potrzebowano nie uczonych, ale - chło pców i 
subiektów sklepowych. Gdy chciał słu Ŝyć społecze ństwu, cho ćby ofiar ą własnego 
Ŝycia, podsuni ęto mu fantastyczne marzenia zamiast programu, a pot em - 
zapomniano o nim. Gdy szukał pracy, nie dano mu jej , lecz wskazano szeroki 
gościniec do o Ŝenienia si ę ze starsz ą kobiet ą dla pieni ędzy. Gdy nareszcie 
zakochał si ę i chciał zosta ć legalnym ojcem rodziny, kapłanem domowego ogniska,  
którego świ ęto ść wszyscy dokoła zachwalali, postawiono go w poło Ŝeniu bez 
wyj ścia. Tak, Ŝe nie wie nawet, czy kobieta, za któr ą szalał, jest zwykł ą 
kokietk ą o przewróconej głowie, czy mo Ŝe tak ą jak on zbł ąkan ą istot ą, która nie 
znalazła wła ściwej dla siebie drogi. S ądząc jej czyny, jest to panna na wydaniu, 
która szuka najlepszej partii; patrz ąc w jej oczy, jest to anielska dusza, 
której konwenanse ludzkie sp ętały skrzydła.  
"Gdyby mi wystarczyło kilkadziesi ąt tysi ęcy rubli rocznie i komplet do wista, 
byłbym w Warszawie najszcz ęśliwszym człowiekiem - mówił do siebie. - Ale 
poniewa Ŝ oprócz Ŝoł ądka mam dusz ę, która łaknie wiedzy i miło ści, wi ęc musiałbym 
tam zgin ąć. W tej strefie nie dojrzewaj ą ani pewnego gatunku ro śliny, ani 
pewnego gatunku ludzie...  

 
Strefa!... Raz, b ędąc w obserwatorium, rzucił okiem na klimatyczn ą mapę Europy i 
zapami ętał, Ŝe średnia temperatura Pary Ŝa jest o pi ęć stopni wy Ŝsz ą ani Ŝeli 
Warszawy. Znaczy, Ŝe ów Pary Ŝ ma rocznie wi ęcej o dwa tysi ące stopni ciepła 
ani Ŝeli Warszawa. A Ŝe ciepło jest sił ą, i to pot ęŜną, je Ŝeli nie jedyn ą sił ą 
twórcz ą, wi ęc... zagadka rozwi ązana...  
"Na północy jest chłodniej - my ślał - świat ro ślinny i zwierz ęcy jest mniej 
obfity, a wi ęc o Ŝywność dla człowieka trudniej. Nie do ść na tym: ten sam 
człowiek musi jeszcze wkłada ć mnóstwo pracy w budow ę ciepłych mieszka ń i 
przygotowanie ciepłej odzie Ŝy. Francuz w porównaniu z mieszka ńcem północy ma 
wi ęcej wolnych sił i czasu, a nie potrzebuj ąc zu Ŝywać ich na zaspokojenie 
potrzeb materialnych obraca je na twórczo ść duchow ą. Je Ŝeli do ci ęŜkich warunków 
klimatycznych doda ć jeszcze arystokracj ę, która opanowała wszystkie oszcz ędności 
narodu i utopiła je w bezmy ślnej rozpu ście, to zaraz wyja śni si ę, dlaczego 
ludzie niezwykle zdolni nie tylko nie mog ą rozwija ć si ę tam, ale wprost musz ą 
gin ąć". "No, ju Ŝ ja nie zgin ę!..." - mrukn ął, gł ęboko zniech ęcony.  



I w tej chwili, po raz pierwszy, jasno zarysował mu  si ę projekt niewracania do 
kraju. 
"Sprzedam sklep - my ślał - wycofam moje kapitały i osi ądę w Pary Ŝu. Nie b ędę 
zawadzał tym, którzy mnie nie chc ą... B ędę tu zwiedzał muzea, mo Ŝe wezmę si ę do 
jakiej specjalnej nauki i Ŝycie upłynie mi, je Ŝeli nie w szcz ęściu, to 
przynajmniej bez bole ści..."  

 
Powróci ć go do kraju i zatrzyma ć w nim mógł ju Ŝ tylko jeden wypadek, jedna 
osoba... Ale ten wypadek nie nadchodził, a natomias t zdarzały si ę inne, coraz 
bardziej odsuwaj ące go od Warszawy i coraz mocniej przykuwaj ące do Pary Ŝa. 
 
 
ROZDZIAŁ CZWARTY  
WIDZIADŁO 
 
Pewnego dnia, jak zwykle, załatwiał si ę z interesantami w salonie przyj ęć. Ju Ŝ 
odprawił jegomo ścia, który ofiarował si ę stacza ć za niego pojedynki, drugiego, 
który jako brzuchomówca chciał odegra ć rol ę w dyplomacji, i trzeciego, który 
obiecywał mu wskaza ć skarby zakopane przez sztab Napoleona I nad Berezy ną, kiedy 
lokaj w bł ękitnym fraku zameldował:  
- Profesor Geist.  
- Geist?... - powtórzył Wokulski i doznał szczególn ego uczucia. Przyszło mu na 
myśl, Ŝe Ŝelazo za zbli Ŝeniem si ę magnesu musi doznawa ć podobnych wra Ŝeń.  

 
- Prosi ć...  
Po chwili wszedł człowiek bardzo mały i szczupły, z  twarz ą Ŝółt ą jak wosk. Na 
głowie nie miał ani jednego siwego włosa.  
"Ile on mo Ŝe mie ć lat?..." - pomy ślał Wokulski.  

 
Gość tymczasem bystro mu si ę przypatrywał, i tak siedzieli minut ę, mo Ŝe dwie, 
taksuj ąc si ę nawzajem. Wokulski chciał oceni ć wiek przybysza, Geist zdawał si ę 
badać go. - Co pan rozka Ŝe? - odezwał si ę wreszcie Wokulski.  
Gość poruszył si ę na krze śle.  

 
- Co ja tam mog ę rozkaza ć! - odparł, wzruszaj ąc ramionami. -Przyszedłem Ŝebra ć, 
nie rozkazywa ć... - Czym mog ę słu Ŝyć? - spytał Wokulski, twarz bowiem go ścia 
wydała mu si ę dziwnie sympatyczn ą. Geist przeci ągnął r ęką po głowie.  
- Przyszedłem tu z czym innym - rzekł - a mówi ć b ędę o czym innym. Chciałem panu 
sprzeda ć nowy materiał wybuchowy... - Ja go nie kupi ę - przerwał Wokulski.  
- Nie?... - spytał Geist. - A jednak - dodał - mówi ono mi, Ŝe panowie staracie 
si ę o co ś podobnego dla marynarki. Zreszt ą mniejsza... Dla pana mam co ś 
innego...  

 
- Dla mnie? - spytał Wokulski, zdziwiony nie tyle s łowami, ile spojrzeniem 
Geista.  
- Onegdaj puszczałe ś si ę pan balonem captif - mówił go ść. - Tak. - Jeste ś pan 
człowiek maj ętny i znasz si ę na naukach przyrodniczych. - Tak - odparł Wokulski .  

 
- I była chwila, Ŝe chciałe ś pan wyskoczy ć z galerii?... - pytał Geist.  

 
Wokulski cofn ął si ę z krzesłem.  
- Niech pana to nie dziwi - mówił go ść. - Widziałem w Ŝyciu około tysi ąca 
przyrodników, a w moim laboratorium miałem czterech  samobójców, wi ęc znam si ę na 
tych klasach ludzi... Za cz ęsto spogl ądałe ś pan na barometr, a Ŝebym nie miał 
odkry ć przyrodnika, no, a człowieka my śl ącego o samobójstwie poznaj ą nawet 
pensjonarki.  
- Czym mog ę słu Ŝyć? - spytał jeszcze raz Wokulski, ocieraj ąc pot z twarzy.  
- Powiem niedu Ŝo - rzekł Geist. - Pan wie, co to jest chemia organ iczna?...  
- Jest to chemia zwi ązków w ęgla...  
- A co pan s ądzisz o chemii zwi ązków wodoru?...  
- śe jej nie ma.  
- Owszem, jest - odparł Geist. - Tylko zamiast eter ów, tłuszczów, ciał 
aromatycznych daje nowe alia Ŝe... Nowe alia Ŝe, panie Siuz ę, z bardzo ciekawymi 



własno ściami...  

 
- Có Ŝ mnie to obchodzi - rzekł głucho Wokulski - jestem kupcem.  
- Nie jeste ś pan kupcem, tylko desperatem - odparł Geist. - Kup cy nie my śl ą o 
skakaniu z balonu... Ledwiem to zobaczył, zaraz pom yślałem: "To mój 
człowiek!..." Ale znikłe ś mi pan z oczu po wyj ściu z ganku... Dzi ś traf zbli Ŝył 
nas powtórnie... Panie Siuz ę, my musimy pogada ć o zwi ązkach wodoru, je Ŝeli 
jeste ś pan bogaty...  

 
- Przede wszystkim nie jestem Siuz ę...  
- To mi wszystko jedno, gdy Ŝ potrzebuj ę tylko maj ętnego desperata - rzekł Geist. 
Wokulski patrzył na Geista nieledwie z trwog ą; w głowie zapalały mu si ę pytania: 
kuglarz czy tajny agent - wariat, a mo Ŝe naprawd ę, jaki duch?... Kto wie, czy 
szatan jest legend ą i czy w pewnych chwilach nie ukazuje si ę ludziom?... Faktem 
jest jednak, Ŝe ten starzec, o niezdecydowanym wieku, wytropił na jtajemniejsz ą 
myśl Wokulskiego, który w tych czasach marzył o samobó jstwie, ale jeszcze tak 
nie śmiało, Ŝe sam przed sob ą nie miał odwagi sformułowa ć tego projektu.  

 
Gość nie spuszczał z niego oka i u śmiechał si ę z łagodn ą ironi ą; gdy za ś 
Wokulski otworzył usta, a Ŝeby zapyta ć go o co ś, przerwał mu:  

 
- Nie fatyguj si ę pan... Z tyloma ju Ŝ lud  mi rozmawiałem o ich charakterze i o 
moich wynalazkach, Ŝe z góry odpowiem na to, o czym chcesz si ę poinformowa ć.  

 
Jestem profesor Geist, stary wariat, jak mówi ą we wszystkich kawiarniach pod 
uniwersytetem i szkoł ą politechniczn ą. Kiedy ś nazywano mnie wielkim chemikiem, 
dopóki... nie wyszedłem poza granic ę dzi ś obowi ązuj ących pogl ądów chemicznych.  

 
Pisałem rozprawy, robiłem wynalazki pod imieniem wł asnym lub moich wspólników, 
którzy nawet sumiennie dzielili si ę ze mn ą zyskami. Ale od czasu gdym odkrył 
zjawiska nie mieszcz ące si ę w rocznikach Akademii, ogłoszono mnie nie tylko za  
wariata, ale za heretyka i zdrajc ę...  
- Tu, w Pary Ŝu? - szepn ął Wokulski. - Oho! - roze śmiał si ę Geist - tu, w Pary Ŝu. 
W jakim ś Altdorfie lub Neustadzie kacerzem i zdrajc ą jest ten, kto nie wierzy w 
pastorów, Bismarcka, w dziesi ęcioro przykaza ń i konstytucj ę prusk ą. Tu wolno 
kpi ć z Bismarcka i konstytucji, ale za to pod groz ą odszczepie ństwa trzeba 
wierzy ć w tabliczk ę mnoŜenia, teori ę ruchu falistego, w stało ść ci ęŜarów 
gatunkowych itd. Poka Ŝ mi pan jedno miasto, w którym nie ściskano by sobie 
mózgów jakimi ś dogmatami, a - zrobi ę je stolic ą świata i kolebk ą przyszłej 
ludzko ści...  

 
Wokulski ochłon ął; był pewny, Ŝe ma do czynienia z maniakiem.  
Geist patrzył na niego i wci ąŜ u śmiechał si ę. - Ko ńcz ę, panie Siuz ę - mówił 
dalej. - Porobiłem wielkie odkrycia w chemii, stwor zyłem now ą nauk ę, wynalazłem 
nieznane materiały przemysłowe, o których ledwie śmiano marzy ć przede mn ą. 
Ale... brakuje mi jeszcze kilku niezmiernie wa Ŝnych faktów, a ju Ŝ nie mam 
pieni ędzy. Cztery fortuny utopiłem w moich badaniach, zu Ŝyłem kilkunastu ludzi; 
dzi ś za ś potrzebuj ę nowej fortuny i nowych ludzi...  

 
- Sk ądŜe do mnie nabrał pan takiego zaufania? - pytał Woku lski, ju Ŝ spokojny. 
- To proste - odparł Geist.  
- O zabiciu si ę my śli wariat, łajdak albo człowiek du Ŝej warto ści, któremu za 
ciasno na świecie.  

 
- A sk ąd pan wiesz, Ŝe ja nie jestem łotrem?  
- A sk ąd pan wiesz, Ŝe ko ń nie jest krow ą? - odpowiedział Geist. - W czasie 
moich przymusowych wakacji, które niestety, ci ągną si ę po kilka lat, zajmuj ę si ę 
zoologi ą i specjalnie badam gatunek człowieka. W tej jednej  formie, o dwu 
r ękach, odkryłem kilkadziesi ąt typów zwierz ęcych, pocz ąwszy od ostrygi i glisty, 
sko ńczywszy na sowie i tygrysie. Wi ęcej ci powiem: odkryłem miesza ńce tych 
typów: skrzydlate tygrysy, w ęŜe z psimi głowami, sokoły w Ŝółwich skorupach, co 
zreszt ą ju Ŝ przeczuła fantazja genialnych poetów. I dopiero w śród całej tej 



menaŜerii bydl ąt albo potworów gdzieniegdzie odnajduj ę prawdziwego człowieka, 
istot ę z rozumem, sercem i energi ą. Pan, panie S i u z ę, masz niezawodnie cechy 
ludzkie i dlatego tak otwarcie mówi ę z panem; jeste ś jednym na dziesi ęć, mo Ŝe na 
sto tysi ęcy...  

 
Wokulski zmarszczył si ę, Geist wybuchn ął:  
- Co? mo Ŝe s ądzisz pan, Ŝe pochlebiam ci dla wytumanienia kilku franków?...  
Jutro b ędę jeszcze raz u pana i przekonam ci ę, jak w tej chwili jeste ś 
niesprawiedliwy i głupi... Zerwał si ę z krzesła, ale Wokulski zatrzymał go.  
- Nie gniewaj si ę, profesorze - rzekł - nie chciałem pana obrazi ć. Ale mam tu 
prawie co dzie ń wizyty ró Ŝnego gatunku filutów...  
- Jutro przekonam pana, Ŝem nie filut ani wariat - odpowiedział Geist. - Pok aŜę 
ci co ś, co widziało zaledwie sze ściu albo siedmiu ludzi, którzy... ju Ŝ nie 
Ŝyj ą... O, gdyby oni Ŝyli!... - westchn ął.  
- Dlaczego dopiero jutro?  
- Dlatego, Ŝe mieszkam daleko st ąd, a nie mam na fiakra.  
Wokulski u ścisn ął go za r ękę.  

 
- Nie obrazisz si ę, profesorze? - spytał - je Ŝeli...  
- Je Ŝeli dasz mi na fiakra?... Nie. Wszak Ŝe z góry powiedziałem ci, Ŝe jestem 
Ŝebrakiem, i kto wie, czy nie najn ędzniejszym w Pary Ŝu?...  
Wokulski podał mu sto franków.  
- Daj spokój - u śmiechn ął si ę Geist - wystarczy dziesi ęć... Kto wie, czy jutro 
nie dasz mi stu tysi ęcy... Du Ŝy masz maj ątek?  
- Około miliona franków.  
- Milion! - powtórzył Geist, chwytaj ąc si ę za głow ę. - Za dwie godziny wróc ę tu. 
Bodajbym stał ci si ę tak potrzebny, jak ty mnie jeste ś...  

 
- W takim razie mo Ŝe pozwolisz, profesorze, do mego numeru, na trzecie  pi ętro.  
Tu lokal urz ędowy...  
- Wol ę, wol ę na trzecie pi ętro... Za dwie godziny b ędę - odparł Geist i szybko 
wybiegł z pokoju. Po chwili ukazał si ę Jumart.  
- Wynudził pana stary - rzekł do Wokulskiego - co?. .. 
- Có Ŝ to za człowiek? - spytał niedbale Wokulski. Jumart  wyci ągnął naprzód doln ą 
warg ę.  
- Wariat to on jest - odparł - ale jeszcze za moich  studenckich czasów był 
wielkim chemikiem. No i porobił jakie ś wynalazki, ma nawet podobno kilka 
dziwnych okazów, ale...  

 
Stukn ął si ę palcem w czoło. 
- Dlaczego nazywacie go wariatem?  
- Nie mo Ŝna inaczej nazywa ć człowieka - odpowiedział Jumart - który s ądzi, Ŝe 
uda mu si ę zmniejszy ć ci ęŜar gatunkowy ciał czy tylko metalów, bo ju Ŝ nie 
pami ętam...  
Wokulski po Ŝegnał go i poszedł do swego numeru.  
"CóŜ to za dziwne miasto - my ślał - gdzie znajduj ą si ę poszukiwacze skarbów, 
najemni obro ńcy honoru, dystyngowane damy, które handluj ą tajemnicami, kelnerzy 
rozprawiaj ący o chemii i chemicy, którzy chc ą zmniejsza ć ci ęŜar gatunkowy 
ciał!..."  
Przed pi ąt ą w numerze zjawił si ę Geist; był jaki ś rozdra Ŝniony i zamkn ął za sob ą 
drzwi na klucz.  

 
- Panie Siuz ę - rzekł - wiele mi na tym zale Ŝy, a Ŝeby śmy si ę porozumieli...  

 
Powiedz mi, czy masz jakie obowi ązki: Ŝonę, dzieci? - Chocia Ŝ - nie zdaje mi 
si ę...  
- Nie mam nikogo.  
- I maj ątek masz? Milion...  
- Prawie.  
- A powiedz mi - mówił Geist - dlaczego ty my ślisz o samobójstwie?...  

 
Wokulski wstrz ąsnął si ę. - To było chwilowe - rzekł. - Doznałem zawrotu w 
balonie...  



Geist kr ęcił głow ą. - Maj ątek masz - mruczał - o sław ę, przynajmniej dotychczas, 
nie dobijasz si ę...  
Tu musi by ć kobieta!... - zawołał.  
- Mo Ŝe - odparł Wokulski, bardzo zmieszany.  
- Jest kobieta! - rzekł Geist. - To  le. O niej nigdy nie mo Ŝna wiedzie ć: co 
zrobi i dok ąd zaprowadzi... W ka Ŝdym razie słuchaj - dodał, patrz ąc mu w oczy. - 
Gdyby ci kiedy jeszcze raz przyszła ochota próbowa ć... Rozumiesz?... Nie zabijaj 
si ę, ale przyjd   do mnie...  

 
- Mo Ŝe zaraz przyjd ę... - rzekł Wokulski, spuszczaj ąc oczy.  
- Nie zaraz! - odparł Ŝywo Geist. - Kobiety nigdy nie gubi ą ludzi od razu. Czy 
ju Ŝ sko ńczyłe ś z tamt ą osob ą rachunki?... - Zdaje mi si ę...  

 
- Aha! dopiero zdaje ci si ę. To  le. Na wszelki wypadek zapami ętaj rad ę. W moim 
laboratorium bardzo łatwo mo Ŝna zgin ąć, i jeszcze jak!...  
- Co ś pan przyniósł, profesorze? - zapytał go Wokulski.  

 
-   le! le!... - mruczał Geist. - Musz ę szuka ć kupca na mój materiał wybuchowy.  

 
A myślałem, Ŝe poł ączymy si ę...  

 
- Pierwej poka Ŝ pan, co ś przyniósł - przerwał Wokulski.  

 
- Masz racj ę... - odparł Geist i wydobył z kieszeni średniej wielko ści pudełko.  

 
- Zobacz - rzekł - za co to ludzi nazywaj ą szale ńcami!... Pudełko było z blachy, 
zamkni ęte w szczególny sposób; Geist po kolei dotykał szty ftów osadzonych w 
ró Ŝnych punktach, od czasu do czasu rzucaj ąc na Wokulskiego spojrzenia 
gor ączkowe i podejrzliwe. Raz nawet zawahał si ę i zrobił taki ruch, jakby chciał 
schowa ć pudełko; ale opami ętał si ę, dotkn ął jeszcze paru szyftów i - wieko 
odskoczyło.  
W tej chwili opanował go nowy atak podejrzliwo ści. Starzec padł na kanap ę, ukrył 
pudełko za siebie i trwo Ŝnie spogl ądał to na pokój, to na Wokulskiego.  

 
- Głupstwa robi ę!... - mruczał. - Co za nonsens nara Ŝać wszystko dla pierwszego 
lepszego z ulicy...  
- Nie ufasz mi pan?... - spytał niemniej wzruszony Wokulski.  
- Nikomu nie ufam - mówił zgry  liwie starzec. - Bo jak ą mi da ć kto mo Ŝe 
r ękojmi ę?... Przysi ęgę czy słowo honoru?... Za stary jestem, aby wierzy ć w 
przysi ęgi... Tylko wspólny interes jako tako zabezpiecza o d najpodlejszej 
zdrady, a i to nie zawsze...  
Wokulski wzruszył ramionami i usiadł na krze śle.  

 
- Nie zmuszam pana - rzekł - do dzielenia si ę ze mn ą twoimi kłopotami. Mam dosy ć 
własnych. Geist nie spuszczał z niego oka, lecz sto pniowo uspakajał si ę. W ko ńcu 
odezwał si ę:  
- Przysu ń si ę tu do stołu... Spojrzyj, co to jest? Pokazał mu me talow ą kulk ę 
ciemnej barwy.  
- Zdaje mi si ę, Ŝe to jest metal drukarski.  
- We   w r ękę... Wokulski wzi ął kulk ę i a Ŝ zdziwił si ę, tak była ci ęŜka.  

 
- To jest platyna - rzekł.  
- Platyna? powtórzył Geist z drwi ącym u śmiechem. - Oto masz platyn ę...  

 
I podał mu tej samej wielko ści kulk ę platynow ą. Wokulski przekładał obie z r ąk 
do r ąk; zdziwienie jego wzrosło. - To jest chyba ze dwa razy ci ęŜsze od 
platyny?... - szepn ął.  

 
- A tak... tak!... - śmiał si ę Geist. - Nawet jeden z moich przyjaciół 
akademików nazwał to "komprymowan ą platyn ą"... Dobry wyraz, co? na oznaczenie 
metalu, którego ci ęŜar gatunkowy wynosi 30,7,... Oni tak zawsze. Ile ra zy uda im 
si ę wynale  ć nazw ę dla nowej rzeczy, zaraz mówi ą, Ŝe j ą wytłumaczyli na zasadzie 



ju Ŝ poznanych praw natury. Przepyszne osły... najm ędrsze ze wszystkich, jakimi 
roi si ę tak zwana ludzko ść... A to znasz? - dodał.  

 
- No, to jest sztabka szklana - odparł Wokulski.  
- Cha! cha!... - śmiał si ę Geist. - We   do r ęki, przypatrz si ę... Prawda, Ŝe 
ciekawe szkło?... Ci ęŜsze od Ŝelaza, z odłamem ziarnistym, wyborny przewodnik 
ciepła i elektryczno ści, pozwala si ę struga ć... Prawda, jak to szkło dobrze 
udaje metal?... Mo Ŝe chcesz je rozgrza ć albo ku ć młotem?..  

 
Wokulski przetarł oczy. Nie ulega kwestii, Ŝe takiego szkła nie widziano na 
świecie.  

 
- A to?... - spytał Geist, pokazuj ąc mu inny kawałek metalu.  
- To chyba stal...  
- Nie sód i nie potas?... - pytał Geist.  
- Nie..  
- We  Ŝe do r ąk t ę stal...  

 
Tu ju Ŝ podziw Wokulskiego przeszedł w pewien rodzaj zanie pokojenia: owa rzekoma 
stal była lekk ą jak płatek bibułki.  
- Chyba jest pusta w środku?...  

 
- Wi ęc przetnij t ę sztabk ę, a je Ŝeli nie masz czym, przyjed   do mnie. Zobaczysz 
tam nierównie wi ęcej podobnych osobliwo ści i b ędziesz mógł robi ć z nimi próby, 
jakie ci si ę podoba. Wokulski ogl ądał po kolei ów metal ci ęŜszy od platyny, 
drugi metal prze  roczysty, trzeci l Ŝejszy od puchu... Dopóki trzymał je w 
r ękach, wydawały mu si ę rzeczami najnaturalniejszymi pod sło ńcem: có Ŝ jest 
bowiem naturalniejszego ani Ŝeli przedmiot, który oddziaływa na zmysły? Lecz gdy  
oddał próbki Geistowi, ogarniało go zdziwienie i ni edowierzanie, zdziwienie i 
obawa. Wi ęc znowu ogl ądał je, kr ęcił głow ą, wierzył i w ątpił na przemian.  
- No i có Ŝ? - zapytał Geist.  
- Czy pokazywał pan to chemikom?  
- Pokazywałem.  
- I có Ŝ oni?...  
- Obejrzeli, pokiwali głowami i powiedzieli, Ŝe to blaga i kuglarstwo, którym 
powaŜna nauka zajmowa ć si ę nie mo Ŝe.  
- Jak to, wi ęc nawet nie robili prób? - spytał Wokulski.  
- Nie. Niektórzy z nich wprost mówili, Ŝe maj ąc do wyboru mi ędzy pogwałceniem 
"praw natury" a złudzeniami własnych zmysłów, wol ą nie dowierza ć zmysłom. I 
jeszcze dodawali, Ŝe robienie powa Ŝnych do świadcze ń z podobnymi kuglarstwami 
moŜe obł ąkać zdrowy rozs ądek, i - stanowczo wyrzekli si ę do świadcze ń.  

 
- I nie ogłaszasz pan o tym? 
- Ani my śl ę. Owszem, ta bezwładno ść mózgów daje mi najlepsz ą gwarancj ę 
bezpiecze ństwa tajemnicy moich wynalazków. W przeciwnym razie  pochwycono by je, 
pr ędzej lub pó  niej odkryto by metod ę post ępowania i znaleziono by to, czego bym 
im da ć nie chciał...  
- Mianowicie?... - przerwał mu Wokulski.  
- Znaleziono by metal l Ŝejszy od powietrza - spokojnie odparł Geist.  
Wokulski rzucił si ę na krze śle; przez chwil ę obaj milczeli. - Dlaczegó Ŝ ukrywasz 
pan przed lud  mi ów transcendentalny metal? - odezwał si ę wreszcie Wokulski.  

 
- Dla wielu powodów -odparł Geist. - Naprzód chc ę, a Ŝeby ten produkt wyszedł 
tylko z mojego laboratorium, cho ćbym nawet nie ja sam go otrzymał. A po wtóre, 
podobny materiał, który zmieni posta ć świata, nie mo Ŝe sta ć si ę własno ści ą tak 
zwanej dzisiejszej ludzko ści. Ju Ŝ za wiele nieszcz ęść mnoŜy si ę na ziemi przez 
nieopatrzne wynalazki.  

 
- Nie rozumiem pana.  
- Wi ęc posłuchaj - mówił Geist. - Tak zwana ludzko ść, mniej wi ęcej na dziesi ęć 
tysi ęcy wołów, baranów, tygrysów i gadów, maj ących człowiecze formy, posiada 
ledwie jednego prawdziwego człowieka. Tak było zaws ze, nawet w epoce 



krzemiennej. Na tak ą tedy ludzko ść w biegu wieków spadały rozmaite wynalazki.  

 
Br ąz, Ŝelazo, proch, igła magnesowa, druk, machiny parowe i telegrafy 
elektryczne dostawały si ę bez Ŝadnego wyboru w r ęce geniuszów i idiotów, ludzi 
szlachetnych i zbrodniarzy... A jaki tego rezultat? ... Oto ten, Ŝe głupota i 
wyst ępek, dostaj ąc coraz pot ęŜniejsze narz ędzia, mno Ŝyły si ę i umacniały, 
zamiast stopniowo gin ąć. Ja - ci ągnął dalej Geist - nie chc ę powtarza ć tego 
bł ędu i je Ŝeli znajd ę ostatecznie metal l Ŝejszy od powietrza, oddam go tylko 
prawdziwym ludziom. Niech oni raz zaopatrz ą si ę w bro ń na swój wył ączny u Ŝytek; 
niechaj ich rasa mno Ŝy si ę i ro śnie w pot ęgę, a zwierz ęta i potwory w ludzkiej 
postaci niechaj z wolna wygin ą. Je Ŝeli Anglicy mieli prawo wyp ędzi ć wilków ze 
swej wyspy, istotny człowiek ma prawo wyp ędzi ć z ziemi przynajmniej tygrysy 
ucharakteryzowane na ludzi...  
"On ma jednak Ŝe t ęgiego bzika" - pomy ślał Wokulski. Pó  niej dodał gło śno:  

 
- Có Ŝ wi ęc panu przeszkadza do wykonania tych zamiarów?  
- Brak pieni ędzy i pomocników. Do ostatecznego odkrycia potrzeba  wykona ć około 
ośmiu tysi ęcy prób, co, lekko licz ąc, jednemu człowiekowi zabrałoby dwadzie ścia 
lat pracy. Ale czterech ludzi zrobi to samo w ci ągu pi ęciu do sze ściu lat...  

 
Wokulski wstał z krzesła i zamy ślony, pocz ął chodzi ć po numerze; Geist nie 
spuszczał z niego oka.  

 
- Przypu śćmy - odezwał si ę Wokulski - Ŝe ja mógłbym panu da ć pieni ądze i 
jednego, a nawet... dwu pomocników... Lecz gdzie do wód, Ŝe pa ńskie metale nie s ą 
jak ąś dziwn ą mistyfikacj ą, a pa ńskie nadzieje złudzeniami?  

 
- Przyjd   do mnie, obejrzyj, co jest, sam zrób kilka do świadcze ń, a przekonasz 
si ę. Innego sposobu nie widz ę - odparł Geist.  

 
- I kiedy mo Ŝna by przyj ść?...  

 
- Kiedy zechcesz. Daj mi tylko kilkadziesi ąt franków, gdy Ŝ nie mam za co kupi ć 
potrzebnych preparatów. A oto mój adres - zako ńczył Geist, podaj ąc zabrudzon ą 
notatk ę.  
Wokulski wr ęczył mu trzysta franków. Starzec zapakował swoje ok azy, zamkn ął 
pudełko i rzekł na odchodne:  
- Napisz do mnie list na dzie ń przed przybyciem. Prawie ci ągle siedz ę w domu, 
ocieraj ąc kurze z moich retort!...  
Po odej ściu Geista Wokulski był jak odurzony. Spogl ądał na drzwi, za którymi 
znikn ął chemik, to na stół, gdzie przed chwil ą okazywano mu nadnaturalne 
przedmioty, to znowu dotykał swoich r ąk i głowy lub chodził stukaj ąc gło śno 
obcasami po pokoju, dla przekonania si ę, Ŝe nie marzy, ale czuwa.  
"A przecie Ŝ faktem jest - my ślał - Ŝe człowiek ten pokazał mi jakie ś dwa 
materiały: jeden ci ęŜszy od platyny, drugi znakomicie l Ŝejszy od sodu. Nawet 
zapowiedział mi, Ŝe szuka metalu l Ŝejszego od powietrza!...  

 
Gdyby w rzeczach tych nie tkwiło jakie ś niepoj ęte oszustwo - rzekł gło śno - ju Ŝ 
miałbym ide ę, dla której warto si ę skaza ć na całe lata niewoli. Nie tylko 
znalazłbym pochłaniaj ącą prac ę i spełnienie naj śmielszych marze ń młodo ści, ale 
jeszcze widziałbym przed sob ą cel, wy Ŝszy nad wszystkie, do jakich kiedykolwiek 
rwał si ę duch ludzki. Kwestia Ŝeglugi powietrznej byłaby rozstrzygni ęt ą, 
człowiek dostałby skrzydeł". 
I znowu wzruszał ramionami, rozkładał r ęce i mruczał:  
"Nie, to niepodobna!..." 
Brzemi ę nowych prawd czy nowych złudze ń tak go gniotło, Ŝe uczuł konieczno ść 
podzielenia go z kimkolwiek, cho ćby tylko w cz ęści. Zbiegł wi ęc na pierwsze 
pi ętro do paradnej sali przyj ęć i wezwał Jumarta.  

 
Właśnie gdy zastanawiał si ę, w jaki sposób rozpocz ąć z nim t ę dziwn ą rozmow ę, 
Jumart sam mu j ą ułatwił. Ledwie bowiem ukazał si ę w sali, rzekł z dyskretnym 
uśmiechem: - Stary Geist wyszedł od pana bardzo o Ŝywiony. Przekonał pana czy te Ŝ 



został pobity?...  

 
- No, mówieniem nikt nikogo chyba nie przekona, tyl ko faktami - odparł Wokulski.  
- Wi ęc były i fakta?...  
- Tymczasem dopiero zapowied   ich... Powiedz mi pan jednak - ci ągnął Wokulski - 
co by ś s ądził, gdyby Geist pokazał ci metal pod ka Ŝdym wzgl ędem przypominaj ący 
stal, lecz dwa lub trzy razy l Ŝejszy od wody?... Gdyby ś podobny materiał ogl ądał 
na własne oczy, dotykał go własnymi r ękoma?...  
Uśmiech Jumarta przerodził si ę w jaki ś ironiczny grymas.  

 
- Có Ŝ bym miał powiedzie ć, dobry Bo Ŝe, nad to, Ŝe profesor Palmieri jeszcze 
wi ększe cuda pokazuje za pi ęć franków od osoby...  
- Co za Palmieri? - spytał zdziwiony Wokulski.  
- Profesor magnetyzmu - odparł Jumart - znakomity c złowiek... Mieszka w naszym 
hotelu i trzy razy dziennie pokazuje magnetyczne sz tuki w sali mog ącej od biedy 
pomie ści ć ze sze śćdziesi ąt osób... Jest wła śnie ósma, wi ęc w tej chwili zaczyna 
si ę przedstawienie wieczorne. Je Ŝeli pan chce, mo Ŝemy tam pój ść; ja mam wst ęp 
darmo...  

 
Na twarz Wokulskiego wyst ąpił tak silny rumieniec, Ŝe oblał mu czoło, a nawet 
szyj ę.  
- Chod  my - rzekł - do owego profesora Palmieri. - W duchu  za ś dodał: "Wi ęc ten 
wielki my śliciel, Geist, jest kuglarzem, a ja głupcem, który płaci trzysta 
franków za widowisko warte pi ęć franków... Jak Ŝe on mnie złapał!..." Weszli na 
drugie pi ętro do salonu urz ądzonego równie bogato jak inne w tym hotelu. Wi ększ ą 
jego cz ęść ju Ŝ zapełniali widzowie starzy i młodzi, kobiety i m ęŜczy  ni, ubrani 
elegancko i bardzo zaj ęci profesorem Palmierim, który wła śnie ko ńczył krótk ą 
prelekcj ę o magnetyzmie. Był to m ęŜczyzna średnich lat, zawi ędły, brunet, z 
rozczochran ą brod ą i wyrazistymi oczyma. Otaczało go par ę przystojnych kobiet i 
kilku młodych m ęŜczyzn o twarzach mizernych i apatycznych.  
- To s ą media - szepn ął Jumart. - Na nich Palmieri pokazuje swoje sztuki.   
Widowisko, trwaj ące około dwu godzin, polegało na tym, Ŝe Palmieri za pomoc ą 
wzroku usypiał swoje media, w taki jednak sposób, Ŝe mogły one chodzi ć, 
odpowiada ć na pytania i wykonywa ć rozmaite czynno ści. Prócz tego u śpieni przez 
magnetyzera w miar ę jego rozkazów objawiali b ąd  niezwykł ą sił ę muskularn ą, b ąd  
jeszcze niezwyklejsz ą nieczuło ść lub nadwra Ŝliwo ść zmysłów.  

 
Poniewa Ŝ Wokulski pierwszy raz widział podobne zjawiska i b ynajmniej nie ukrywał 
niedowierzania, wi ęc Palmieri zaprosił go do pierwszego rz ędu krzeseł. Tu po 
kilku próbach Wokulski przekonał si ę, Ŝe zjawiska, na które patrzy, nie s ą 
kuglarstwem, lecz polegaj ą na jakich ś nieznanych wła ściwo ściach systemu 
nerwowego. Ale najwi ęcej zaj ęły, a nawet przeraziły go dwa do świadczenia, maj ące 
pewien zwi ązek z jego własnym Ŝyciem. Polegały one na wmawianiu w medium rzeczy 
nie istniej ących. Jednemu z u śpionych podał Palmieri korek od karafki mówi ąc, Ŝe 
podał mu ró Ŝę. W tej chwili medium zacz ęło w ącha ć korek, okazuj ąc przy tym 
wielkie zadowolenie.  

 
- Co pan robisz? - zawołał Palmieri do medium - wsz akŜe to asafetyda... I medium 
natychmiast z obrzydzeniem odrzuciło korek, wyciera j ąc r ęce i narzekaj ąc, Ŝe 
cuchn ą. Innemu podał chustk ę do nosa, a gdy powiedział mu, Ŝe chustka wa Ŝy sto 
funtów, u śpiony pocz ął ugina ć si ę, dr Ŝeć i potnie ć pod jej ci ęŜarem.  

 
Wokulski widz ąc to sam spotniał. "Ju Ŝ rozumiem - pomy ślał - tajemnic ę Geista. On 
mnie zamagnetyzował..."  

 
Lecz najbole śniejszego uczucia doznał wówczas, gdy Palmieri, u śpiwszy jakiego ś 
wątłego młodzie ńca, owin ął r ęcznikiem łopatk ę od w ęgli i wmówił w swoje medium, 
Ŝe jest to młoda i pi ękna kobieta, któr ą trzeba kocha ć. Zamagnetyzowany ściskał 
i całował łopatk ę, kl ękał przed ni ą i robił najczulsze miny. Gdy j ą wło Ŝono pod 
kanap ę, popełzn ął za ni ą na czworakach jak pies, odepchn ąwszy pierwej czterech 
silnych m ęŜczyzn, którzy chcieli go zatrzyma ć. A gdy nareszcie Palmieri schował 
j ą, mówi ąc, Ŝe umarła, młody człowiek wpadł w tak ą rozpacz, Ŝe tarzał si ę po 
podłodze i bił głow ą o ścian ę. W tej chwili Palmieri dmuchn ął mu w oczy i 



młodzian obudził si ę ze strumieniami łez na policzkach, w śród oklasków i śmiechu 
obecnych.  

 
Wokulski uciekł z sali straszliwie rozdra Ŝniony. "A wi ęc wszystko jest 
kłamstwem!... Rzekome wynalazki Geista i jego m ądro ść, moja szalona miło ść i 
nawet ona... Ona sama jest tylko złudzeniem oczarow anych zmysłów... Jedyn ą 
rzeczywisto ści ą, która nie zawodzi i nie kłamie, jest chyba - śmier ć..."  

 
Wybiegł z hotelu na ulic ę, wpadł do kawiarni i kazał poda ć koniak. Tym razem 
wypił półtorej karafki, a pij ąc my ślał, Ŝe ten Pary Ŝ, w którym znalazł najwi ęcej 
mądro ści, najwi ększe złudzenia i ostateczne rozczarowania, stanie s i ę chyba jego 
grobem. "Na co mam ju Ŝ czeka ć?... czego dowiem si ę?... Je Ŝeli Geist jest 
ordynarnym oszustem i je Ŝeli mo Ŝna kocha ć si ę w łopatce od w ęgli, jak ja w n i e 
j, to có Ŝ mi jeszcze pozostaje?... " Wrócił do hotelu rozmar zony koniakiem i 
zasn ął w ubraniu. A gdy obudził si ę o ósmej rano, pierwsz ą jego my śl ą było: "Nie 
ma kwestii, Ŝe Geist za pomoc ą magnetyzmu oszukał mnie co do owych metali.  

 
Lecz... kto magnetyzował mnie wówczas, kiedy oszala łem dla tej kobiety?..." 
Nagle błysn ął mu projekt, a Ŝeby zasi ęgnąć informacji u Palmieriego. Przebrał si ę 
wi ęc i szybko zeszedł na drugie pi ętro.  
Mistrz tajemniczej sztuki ju Ŝ czekał na go ści; ale Ŝe go ści jeszcze nie było, 
wi ęc Wokulskiego przyj ął natychmiast, pobrawszy z góry dwadzie ścia franków 
opłaty za narad ę. - Czy - zapytał Wokulski - w ka Ŝdego mo Ŝe pan wmówi ć, Ŝe 
łopatka od w ęgli jest kobiet ą i Ŝe chustka wa Ŝy sto funtów?...  

 
- W ka Ŝdego, kto da si ę u śpi ć.  
 
- Wi ęc prosz ę mnie u śpi ć i powtórzy ć na mnie sztuk ę z chustk ą. Palmieri zacz ął 
swoje praktyki; wpatrywał si ę Wokulskiemu w oczy, dotykał mu czoła, pocierał 
r ęce od obojczyków do dłoni... Nareszcie odsun ął si ę od niego zniech ęcony.  
- Pan nie jeste ś medium - rzekł. - A gdybym ja miał w Ŝyciu wypadek taki, jak ów 
jegomo ść z chustk ą? - spytał Wokulski.  

 
- To jest niemo Ŝliwe, pana niepodobna u śpi ć. Zreszt ą, gdyby ś był u śpiony i miał 
złudzenie, Ŝe chustka wa Ŝy sto funtów, to znowu obudziwszy si ę, nie pami ętałby ś 
pan o tym.  

 
- A czy nie s ądzisz pan, Ŝe kto ś zr ęczniej mo Ŝe magnetyzowa ć...  

 
Palmieri obraził si ę. - Nie ma lepszego magnetyzera ode mnie! - zawołał . - 
Zreszt ą i ja pana u śpi ę ale na to trzeba kilkumiesi ęcznej pracy... To b ędzie 
kosztowało dwa tysi ące franków... Nie my śl ę darmo traci ć mego fluidu...Wokulski 
opuścił magnetyzera wcale niezadowolony. Jeszcze nie w ątpił, Ŝe panna Izabela 
mogła oczarowa ć go; miała przecie Ŝ dosy ć czasu. Ale znowu Geist nie mógł go 
uśpi ć w ci ągu paru minut. Zreszt ą Palmieri twierdzi, Ŝe u śpieni nie pami ętaj ą 
swoich przywidze ń; on za ś pami ęta ka Ŝdy szczegół wizyty starego chemika.  

 
JeŜeli wi ęc Geist nie u śpił go, wi ęc nie jest oszustem. Wi ęc jego metale 
istniej ą i... odkrycie metalu l Ŝejszego od powietrza jest mo Ŝliwe!... "Oto 
miasto - my ślał - w którym wi ęcej prze Ŝyłem w ci ągu jednej godziny ani Ŝeli w 
Warszawie przez całe Ŝycie... Oto miasto!..." 
Przez kilka dni Wokulski był bardzo zaj ęty.  
Przede wszystkim wyje ŜdŜał Suzin, zakupiwszy kilkana ście statków. Najzupełniej 
legalny zysk z tej operacji był ogromny - tak ogrom ny, Ŝe cz ąstka przypadaj ąca 
na Wokulskiego pokryła wszystkie wydatki, jakie w c i ągu ostatnich miesi ęcy 
poniósł w Warszawie.  
Na par ę godzin przed po Ŝegnaniem si ę Suzin i Wokulski jedli śniadanie w swoim 
paradnym numerze i naturalnie rozmawiali o zyskach.   
 
- Masz bajeczne szcz ęście - odezwał si ę Wokulski.  

 



Suzin poci ągnął łyk szampana i oparłszy na brzuchu r ęce ozdobione pier ścieniami, 
rzekł:  

 
- To nie szcz ęście, Stanisławie Piotrowiczu, to miliony. No Ŝykiem tniesz 
wiklin ę, a toporem d ęby. Kto ma kopiejki, robi interesa kopiejkowe i kop iejki 
zyskuje; ale kto ma miliony, musi zyskiwa ć miliony. Rubel, Stanisławie 
Piotrowiczu, jest jak zapracowana szkapa: kilka lat  musisz czeka ć, zanim urodzi 
ci nowego rubla; ale milion jest mno Ŝny jak świnia: co rok daje kilkoro. Za dwa 
albo za trzy lata, Stanisławie Piotrowiczu, i ty zb ierzesz okr ągły milionik, a 
wtedy przekonasz si ę, jak za nim goni ą inne pieni ądze. Chocia Ŝ z tob ą!... Suzin 
westchn ął, zmarszczył brwi i znowu wypił szampana.  
- Có Ŝ ze mn ą? - spytał Wokulski.  
- A ot, co z tob ą - odparł Suzin. - Ty, zamiast w takim mie ście robi ć interesa 
dla siebie do swego handlu, ty - nic... Ty sobie wa ł ęsasz si ę z głow ą na dół 
albo do góry, na nic si ę nie patrz ąc, albo nawet (wstyd powiedzie ć 
chrze ścijaninowi!) latasz w powietrze balonem... Có Ŝ ty bałaganowym skoczkiem 
myślisz zosta ć, ha?... No i nareszcie, powiem tobie, Stanisławie Piotrowiczu, ty 
obraziłe ś na siebie jedn ą bardzo dystyngowan ą damę, t ę ot baronow ę... A przecie 
u niej mo Ŝna było i w karty pogra ć, i ładne kobiety znale  ć i dowiedzie ć si ę o 
niejednej rzeczy. Radz ę tobie, daj ty jej co zarobi ć przed wyjazdem: nie dasz 
adwokatowi rubla, on tobie sto wyci ągnie. Ach, ty ojcze rodzony...  

 
Wokulski słuchał z uwag ą. Suzin znowu westchn ął i ci ągnął dalej: - I z 
czarownikami naradzasz si ę (pfy! nieczysta siła...), na czym, mówi ę tobie, nie 
zyskasz rozbitej kopiejki, a mo Ŝesz na siebie obrazi ć Boga.  
Nieładnie!... Najgorsze, co ty my ślisz, Ŝe nikt nie wie, co tobie dolega? 
Tymczasem wszyscy wiedz ą, Ŝe masz jakie ś moralne cierpienie, tylko jeden my śli, 
Ŝe chciałby ś kupowa ć tu fałszywe bankocetle, a inny dogaduje si ę, Ŝe rad by ś 
zbankrutowa ć, je Ŝeli ju Ŝ nie jeste ś bankrut. - I ty w to wierzysz? - spytał 
Wokulski.  

 
- Aj! Stanisławie Piotrowiczu, ju Ŝ komu, ale tobie nie godzi si ę awansowa ć mnie 
na durnia. Ty my ślisz: ja nie wiem, Ŝe tobie chodzi o kobiet ę?... Nu, kobieta 
smaczna rzecz i bywa, Ŝe nawet innemu solidnemu człowiekowi przewróci mózg i.  

 
Baw wi ęc si ę i ty, kiedy masz pieni ądze. Ale ja tobie, Stanisławie Piotrowiczu, 
powiem jedno słówko, chcesz?.. - Prosz ę ci ę.  
- Kto prosi, Ŝeby mu ogoli ć brod ę, nie gniewa si ę na zdrapanie. Otó Ŝ, goł ąbku, 
powiem tobie przypowie ść. Znajduje si ę w tej Francji jaka ś cudowna woda na 
wszystkie choroby (nie pomn ę jej nazwiska). Wi ęc słuchaj mnie: s ą tacy, którzy 
przychodz ą tam na kolanach i prawie nie śmią spojrze ć; a s ą inni, którzy t ę wod ę 
bez ceremonii pij ą i nawet z ęby płucz ą... Ach, Stanisławie Piotrowiczu, ty nie 
wiesz, jak ten pij ący grubo Ŝartuje z modl ącego si ę... Zobacz wi ęc, czy nie 
jeste ś takim, a gdyby ś był, plu ń na wszystko... Ale co tobie?... Boli? 
prawda...No, pokosztuj wina...  

 
- Czy ś słyszał co o niej? - głucho spytał Wokulski.  

 
- Kln ę si ę, Ŝem nic nadzwyczajnego nie słyszał - odparł Suzin, u derzaj ąc si ę w 
piersi. - Kupcowi trzeba subiektów, a kobiecie bij ących przed ni ą czołem, cho ćby 
dla zasłoni ęcia tego zucha, który nie bije pokłonów. Rzecz całk iem naturalna.  
Tylko ty, Stanisławie Piotrowiczu, nie wchod   mi ędzy czered ę, a je Ŝeli ś wszedł, 
podnie ś głow ę. Pół miliona rubli kapitału to przecie nie plewy; z takiego kupca 
nie powinni na śmiewać si ę ludzie.  

 
Wokulski podniósł si ę i przeci ągnął jak człowiek, któremu zrobiono operacj ę 
rozpalonym Ŝelazem. "Mo Ŝe tak nie by ć, a mo Ŝe... tak by ć!... - pomy ślał. - Ale 
je Ŝeli tak jest... cz ęść maj ątku oddam szcz ęśliwemu wielbicielowi za to; Ŝe mnie 
wyleczył!..." Wrócił do siebie i pierwszy raz całki em spokojnie pocz ął 
przebiega ć my śl ą wszystkich adoratorów panny Izabeli, których widyw ał z ni ą lub 
o których tylko słyszał. Przypominał sobie ich znac zące rozmowy, tkliwe 
spojrzenia, dziwne półsłówka, wszystkie sprawozdani a pani Meliton, wszystkie 
sądy, jakie kr ąŜyły o pannie Izabeli w śród podziwiaj ącej j ą publiczno ści. 



Wreszcie gł ęboko odetchn ął: zdawało mu si ę, Ŝe znalazł jak ąś nitk ę, która mo Ŝe 
wyprowadzi ć go z labiryntu.  
"Wyjd ę z niego chyba do pracowni Geista" - pomy ślał, czuj ąc, Ŝe ju Ŝ wpadło mu w 
serce pierwsze ziarno pogardy.  

 
"Ma prawo, ma wszelkie prawo!... - mruczał u śmiechaj ąc si ę. - Ale te Ŝ wybór, czy 
moŜe nawet wybory... Ehej, jakie Ŝem ja podłe bydl ę; a Geist uwa Ŝa mnie za 
człowieka!..."Po wyje  dzie Suzina Wokulski po raz drugi odczytał dzi ś wr ęczony 
mu list Rzeckiego. Stary subiekt mało pisał o inter esach, ale bardzo du Ŝo o pani 
Stawskiej, nieszcz ęśliwej a pi ęknej kobiecie, której m ąŜ gdzie ś zgin ął.  

 
"Do śmierci zobowi ąŜesz mnie - mówił Rzecki - je Ŝeli co ś obmy ślisz dla 
ostatecznego wyja śnienia: czy Ludwik Stawski Ŝyje, czy umarł?" Po czym 
nast ępował rejestr dat i miejscowo ści, w których zaginiony przebywał, opu ściwszy 
Warszawę.  
"Stawska?... Stawska?... - my ślał Wokulski. - Ju Ŝ wiem!... To ta pi ękna pani z 
córeczk ą, która mieszka w moim domu... Co za dziwny zbieg w ypadków: mo Ŝe po to 
kupiłem dom Ł ęckich, a Ŝeby pozna ć w nim t ę drug ą?... Nic mnie ona nie obchodzi, 
skoro tu ostan ę, ale dlaczegó Ŝ nie miałbym jej dopomóc, je Ŝeli prosi Rzecki...  
Ach! wybornie... B ędę miał zaraz powód da ć prezent baronowej, któr ą mi tak 
rekomendował Suzin..." 
Wziął adres baronowej i pojechał w okolice Saint-Germai n.  
W sieni domu, w którym mieszkała, był kramik antykw ariusza. Wokulski, 
rozmawiaj ąc ze szwajcarem, mimo woli rzucił okiem na ksi ąŜki i z radosnym 
zdziwieniem spostrzegł egzemplarz poezji Mickiewicz a, tej edycji, któr ą czytał 
jeszcze jako subiekt Hopfera. Na widok wytartych ok ładek i spłowiałego papieru 
cała młodo ść stan ęła mu przed oczyma. Natychmiast kupił ksi ąŜkę i o mało nie 
ucałował jej jak relikwi ę.  

 
Szwajcar, któremu frank podbił serce dla Wokulskieg o, zaprowadził go a Ŝ do drzwi 
apartamentów baronowej, z u śmiechem Ŝycz ąc przyjemnej zabawy. Wokulski zadzwonił 
i zaraz na wst ępie zobaczył lokaja w p ąsowym fraku.  
"Aha!" - mrukn ął. 
W salonie, rzecz naturalna, były złocone meble, obr azy, dywany i kwiaty. Po 
chwili ukazała si ę baronowa z min ą osoby obra Ŝonej, która gotowa jednak 
przebaczy ć. Istotnie przebaczyła mu. W krótkiej rozmowie Woku lski wyło Ŝył cel 
wizyty, napisał nazwisko Stawskiego i miejsc, w któ rych przebywał, usilnie 
prosz ąc, a Ŝeby baronowa przez swoje liczne stosunki dała mu o zaginionym 
dokładn ą wiadomo ść.  

 
- To jest mo Ŝliwe - odparła wielka dama - ale... czy nie zniech ęcą pana 
koszta?... Musimy odwoła ć si ę do policji niemieckiej, angielskiej, 
ameryka ńskiej...  
- Wi ęc?...  
- Wi ęc wyda pan ze trzy tysi ące franków?  
- Oto s ą cztery tysi ące - odparł Wokulski podaj ąc jej czek, na którym wypisał 
odnośną sum ę.  

 
- Kiedy Ŝ mam spodziewa ć si ę odpowiedzi?...  
- Tego nie jestem w stanie oznaczy ć - rzekła baronowa - mo Ŝe za miesi ąc, mo Ŝe za 
rok. S ądzę jednak - dodała surowo - Ŝe o rzeczywisto ści poszukiwa ń nie w ątpi 
pan?  

 
- Tak dalece nie w ątpi ę, Ŝe zostawi ę u Rotszylda kwit jeszcze na dwa tysi ące 
franków, płatnych po otrzymaniu wiadomo ści o tym człowieku.  

 
- Pan wkrótce wyje ŜdŜa?  
- O nie. Zabawi ę jaki ś czas.  

 
- Ach, zachwycił pana Pary Ŝ!... - rzekła baronowa z u śmiechem. - Spodoba si ę 
panu jeszcze bardziej z okien mego salonu. Przyjmuj ę co wieczór.  



PoŜegnali si ę oboje bardzo zadowoleni: baronowa z pieni ędzy swojego klienta, 
Wokulski, Ŝe jednym zamachem spełnił rad ę Suzina i pro śbę Rzeckiego.  

 
Teraz Wokulski został w Pary Ŝu zupełnie osamotniony, bez Ŝadnego obowi ązkowego 
zaj ęcia. Znowu zwiedzał wystaw ę, teatry, nieznane ulice, pomini ęte sale w 
muzeach... Znowu podziwiał olbrzymie siły Francji, prawidłowo ść w budowie i 
Ŝyciu milionowego miasta, wpływ łagodnego klimatu na  przy śpieszony rozwój 
cywilizacji... Znowu pił koniak, jadał kosztowne po trawy albo grał w karty w 
salonie baronowej, gdzie zawsze przegrywał...  

 
Taki sposób przep ędzania czasu wyczerpywał go znakomicie, ale nie daw ał ani 
kropli rado ści. Godziny wlokły mu si ę jak doby, dnie nie miały ko ńca, a noce 
spokojnego snu. Bo cho ć spał twardo, bez Ŝadnych marze ń przykrych albo 
przyjemnych, chocia Ŝ tracił świadomo ść, nie mógł jednak Ŝe pozby ć si ę uczucia 
niezgruntowanej goryczy, w której ton ęła jego dusza, na pró Ŝno szukaj ąca tam dna 
albo brzegów.  
"Dajcie mi jaki ś cel... albo śmier ć!..." - mówił nieraz, patrz ąc w niebo. A w 
chwil ę pó  niej śmiał si ę i my ślał:  

 
"Do kogo ja mówi ę?... Kto mnie wysłucha w tym mechanizmie ślepych sił, których 
stałem si ę igraszk ą? Có Ŝ to za okrutna dola nie by ć do niczego przywi ązanym, 
niczego nie pragn ąć, a tak wiele rozumie ć..."Zdawało mu si ę, Ŝe widzi jak ąś 
niezmiern ą fabryk ę, sk ąd wybiegaj ą nowe sło ńca, nowe planety, nowe gatunki, nowe 
narody, a w nich ludzie i serca, które szarpi ą furie: nadzieja, miło ść i bole ść. 
Która Ŝ z nich najgorsza? Nie bole ść, bo ona przynajmniej nie kłamie. Ale ta 
nadzieja, która tym gł ębiej str ąca, im wy Ŝej podniosła... Ale miło ść, ten motyl, 
którego jedno skrzydło nazywa si ę niepewno ści ą, a drugie oszustwem...  

 
"Wszystko jedno - mruczał. - Je Ŝeli ju Ŝ musimy odurza ć si ę czym ś, odurzajmy si ę 
czymkolwiek. Ale czym?..."  

 
Wówczas w gł ębi mroku, nazywaj ącego si ę natur ą, ukazywały si ę przed nim jakby 
dwie gwiazdy. Jedna blada, ale niezmienna - to był Geist i jego metale; druga 
iskrz ąca si ę jak sło ńce albo nagle gasn ąca, a t ą - była ona... "Co tu wybra ć? - 
myślał - je Ŝeli jedno jest w ątpliwe, a druga niedost ępna i niepewna. Bo cho ćbym 
nawet dosi ęgnął jej, czy ja jej kiedy uwierz ę?... czy nawet mógłbym 
uwierzy ć?..." Z tym wszystkim czuł, Ŝe zbli Ŝa si ę chwila decyduj ącej walki 
pomi ędzy jego rozumem i sercem. Rozum ci ągnął go do Geista, serce do Warszawy. 
Czuł, Ŝe lada dzie ń co ś z tego musi wybra ć: albo ci ęŜką prac ę, która wiodła do 
nadzwyczajnej sławy, albo płomienn ą nami ętno ść, która obiecywała chyba to, Ŝe 
spali go na popiół. "A je Ŝeli i to, i tamto jest złudzeniem, jak owa łopatka 
albo chustka wa Ŝąca sto funtów?..." Poszedł jeszcze raz do magnetyze ra 
Palmieriego i zapłaciwszy nale Ŝne dwadzie ścia franków za konferencj ę, pocz ął 
zadawać mu pytania:  
- Wi ęc twierdzisz pan, Ŝe mnie nie mo Ŝna zamagnetyzowa ć?  
- Co to jest nie mo Ŝna! - oburzył si ę Palmieri. - Nie mo Ŝna od razu, gdy Ŝ nie 
jeste ś pan medium. Ale mo Ŝna by z pana zrobi ć medium, je Ŝeli nie w kilka 
miesi ęcy, to w kilka lat.  
"Zatem Geist stanowczo nie otumanił mnie" - pomy ślał Wokulski. Gło śno za ś dodał:  

 
- A kobieta, panie Palmieri, mo Ŝe zamagnetyzowa ć człowieka?  
- Nie tylko kobieta, ale nawet drzewo, klamka, woda , no, słowem, wszystko, czemu 
magnetyzer nada władz ę. Ja mog ę moje media magnetyzowa ć bodajby szpilk ą; mówi ę 
im: w t ę szpilk ę przelewam mój fluid i za śniesz pan, kiedy na ni ą spojrzysz. Tym 
wi ęc łatwiej mógłbym przekaza ć moj ą władz ę jakiej ś kobiecie. Byle, rozumie si ę, 
osoba magnetyzowana była medium.  

 
- I wtedy do owej kobiety przywi ązałbym si ę tak jak pa ńskie medium do łopatki od 
węgli?... - spytał Wokulski.  
- Bardzo naturalnie - odpowiedział Palmieri, spogl ądaj ąc na zegarek.  
Wokulski opu ścił go i włócz ąc si ę po ulicach, my ślał:  

 



"Co do Geista, mam prawie dowód, Ŝe nie łudził mnie za pomoc ą magnetyzmu: nie 
starczyłoby na to czasu. Ale co do niej, nie mam pe wności, Ŝe nie oczarowała 
mnie w ten sposób. Czasu było dosy ć, ale... któ Ŝ mnie zrobił jej medium?..." Im 
wi ęcej porównywał swoj ą miło ść dla panny Izabeli z uczuciami ogółu m ęŜczyzn dla 
ogółu kobiet, tym bardziej wydawała mu si ę nienaturaln ą. Bo jak mo Ŝna zakocha ć 
si ę w kim ś od jednego rzutu oka? Albo jak mo Ŝna szale ć za kobiet ą, któr ą widzi 
si ę raz na kilka miesi ęcy, i tylko po to, a Ŝeby przekona ć si ę, Ŝe ona nie dba o 
nas?  
"Bah! - mrukn ął - rzadkie spotkania wła śnie nadaj ą jej charakter ideału. Kto 
wie, czy zupełnie nie rozczarowałbym si ę, poznawszy j ą dokładniej?"Zdziwiło go, 
Ŝe od Geista nie miał Ŝadnej wiadomo ści.  

 
"Czyby uczony chemik po to wzi ął trzysta franków, a Ŝeby ju Ŝ wcale mi si ę nie 
pokazywa ć..." - pomy ślał.  

 
Ale sam zawstydził si ę tych podejrze ń.  
"MoŜe chory?" - szepn ął.  
Wziął fiakra i pojechał według adresu, daleko za wały m iasta, w okolic ę 
Charenton.  
Na wskazanej ulicy fiakier zatrzymał si ę przed murowanym parkanem; spoza niego 
wida ć było dach i górn ą cz ęść okien domu.  

 
Wokulski wysiadł z powozu i zbli Ŝył si ę do Ŝelaznej furtki w murze, zaopatrzonej 
w młotek. Po kilkunastu uderzeniach furtka nagle uc hyliła si ę i Wokulski wszedł 
na dziedziniec.  
Dom był jednopi ętrowy, bardzo stary; mówiły o tym ściany pokryte ple śni ą, mówiły 
okna zakurzone, gdzieniegdzie wybite. W środku ściany frontowej znajdowały si ę 
drzwi, do których wchodziło si ę po kilku stopniach kamiennych, do ść 
zrujnowanych. 
Poniewa Ŝ furtka ju Ŝ zamkn ęła si ę z głuchym łoskotem, a nie było wida ć szwajcara, 
który j ą otwierał, wi ęc Wokulski stał na środku dziedzi ńca zdziwiony i 
zakłopotany. Nagle w oknie pierwszego, a zarazem je dynego pi ętra ukazała si ę 
jaka ś głowa w czerwonej czapce i znajomy głos zawołał:  
- Czy to wy, panie Siuz ę?... Dzie ń dobry!  
Głowa znikła, lecz otwarty lufcik świadczył, Ŝe nie była złudzeniem. Wreszcie po 
kilku chwilach zgrzytn ęły drzwi środkowe, otworzyły si ę i stan ął w nich Geist.  

 
Był ubrany w podarte niebieskie spodnie, drewniane sandały na nogach i brudny 
flanelowy kaftanik na grzbiecie.  
- Powinszuj mi, panie Siuz ę! - mówił Geist. - Sprzedałem mój materiał wybuchow y 
anglo-ameryka ńskiej kompanii i zdaje si ę, zrobiłem niezły interes. Sto 
pi ęćdziesi ąt tysi ęcy franków gotówk ą z góry i dwadzie ścia pi ęć centimów od 
kaŜdego sprzedanego kilograma.  

 
- No, w tych warunkach chyba zarzuci pan swoje meta le - rzekł u śmiechaj ąc si ę 
Wokulski. Geist spojrzał na niego z pobła Ŝliw ą wzgard ą.  

 
- Warunki te - odparł - o tyle zmieniły moje poło Ŝenie, Ŝe na par ę lat nie 
potrzebuj ę si ę troszczy ć o maj ętnego wspólnika. Lecz co do metalów, wła śnie w 
tej chwili pracuj ę nad nimi, spojrzyj... Otworzył drzwi na lewo od si eni. 
Wokulski zobaczył rozległ ą, kwadratow ą sal ę, bardzo chłodn ą. Na środku jej stał 
ogromny cylinder, podobny do kadzi: stalowa ściana jej miała z łokie ć grubo ści i 
była w czterech miejscach ści śni ęta pot ęŜnymi obr ęczami. Do górnego dna były 
przytwierdzone jakie ś aparaty: jeden podobny do klapy bezpiecze ństwa, spod 
której od czasu do czasu wydobywał si ę obłoczek pary i szybko nikn ął w 
powietrzu, drugi przypominał manometr, którego skaz ówka jest w ruchu.  
- Kocioł parowy?.. - spytał Wokulski. - Dlaczegó Ŝ takie grube ściany?  

 
- Dotknij go - rzekł Geist.  
Wokulski dotkn ął i sykn ął z bólu. Na palcach wyskoczyły mu p ęcherze, lecz nie z 
gor ąca, tylko z zimna... Kad   była straszliwie zimna, co zreszt ą czuło si ę w 
całej sali.  

 



- Sze śćset atmosfer ci śnienia wewn ętrznego - dodał Geist, nie zwa Ŝaj ąc na 
przygod ę Wokulskiego, który a Ŝ wstrz ąsnął si ę usłyszawszy tak ą cyfr ę. 
- Wulkan!... - szepn ął. 
- Dlatego namawiałem ci ę, a Ŝeby ś u mnie pracował - odparł Geist. - Jak widzisz, 
łatwo tu o wypadek... Chod  my na gór ę...  

 
- Kocioł zostawi pan bez dozoru? - spytał Wokulski.  
- O, przy tej robocie nie potrzeba nia ńki; wszystko robi si ę samo i nie mo Ŝe by ć 
niespodzianek. Wszedłszy na gór ę, znale  li si ę w du Ŝym pokoju o czterech oknach.  

 
Głównym jego umeblowaniem były stoły, literalnie za rzucone retortami, miseczkami 
i rurkami ze szkła, porcelany, nawet z ołowiu i mie dzi. Na podłodze pod stołami 
i w k ątach le Ŝało kilkana ście bomb artyleryjskich, mi ędzy nimi kilka p ękni ętych.  

 
Pod oknami stały wanienki kamienne lub miedziane, n apełnione kolorowymi płynami; 
wzdłu Ŝ jednej ze ścian ci ągnęła si ę ława czy tapczan, a na niej ogromny stos 
elektryczny.  
Dopiero odwróciwszy si ę, Wokulski spostrzegł przy samych drzwiach Ŝelazn ą szaf ę 
wmurowaną w ścian ę, łó Ŝko okryte podart ą kołdr ą, z której wyłaziła brudna wata, 
pod oknem stolik z papierami, a przed nim fotel obi ty skór ą, pop ękan ą i wytart ą.  
Wokulski spojrzał na starca obutego w drewniane san dały jak najubo Ŝszy wyrobnik, 
potem na jego sprz ęty, z których wyzierała n ędza, i pomy ślał, Ŝe przecie ten 
człowiek za swoje wynalazki mógłby mie ć miliony. Wyrzekł si ę ich jednak dla 
dobra jakiej ś przyszłej, doskonalszej ludzko ści... Geist wydał mu si ę w tej 
chwili jak Moj Ŝesz, który do obiecanej ziemi prowadzi jeszcze nie urodzone 
pokolenia.  

 
Ale stary chemik tym razem nie odgadł my śli Wokulskiego; przypatrzył mu si ę 
pochmurnie i rzekł:  
- Có Ŝ, panie Siuz ę, niewesołe miejsce, niewesoła robota?... Od czterd ziestu lat 
Ŝyj ę w ten sposób. W tych aparatach uwi ęzło ju Ŝ kilka milionów i mo Ŝe dlatego 
ich posiadacz nie bawi si ę, nie ma słu Ŝby, a czasami nawet nie ma co je ść... To 
nie dla pana zaj ęcie - dodał, machn ąwszy r ęką.  

 
- Mylisz si ę, profesorze - odparł Wokulski. - Zreszt ą w grobie nie jest chyba 
weselej...  
- Co tam grób... głupstwo... sentymentalizm!... - m rukn ął Geist. -W naturze nie 
ma grobów ani śmierci; s ą ró Ŝne formy bytu, z których jedne pozwalaj ą nam by ć 
chemikami, inne tylko preparatami chemicznymi. Cała  za ś mądro ść polega na tym, 
aŜeby korzysta ć z nadarzaj ącej si ę okazji, nie traci ć czasu na błaze ństwa, lecz 
coś zrobi ć. - Rozumiem to - odparł Wokulski - ale... Wybacz p an, pa ńskie 
odkrycia s ą tak nowe...  
- I ja rozumiem - przerwał Geist. - Moje odkrycia s ą tak nowe, Ŝe... uwa Ŝasz je 
pan za oszustwo!... Pod tym wzgl ędem nie s ą mędrszymi od ciebie członkowie 
Akademii, masz wi ęc dobre towarzystwo... Aha!...Chciałby ś jeszcze raz zobaczy ć 
moje metale, wypróbowa ć je?... Dobrze, bardzo dobrze...  

 
Pobiegł do Ŝelaznej szafy, otworzył j ą w sposób bardzo skomplikowany i po kolei 
pocz ął wydobywa ć sztabki metalu ci ęŜszego od platyny, l Ŝejszego od wody, to 
znowu przezroczystego... Wokulski ogl ądał je, wa Ŝył, ogrzewał, kuł, przepuszczał 
przez nie pr ąd elektryczny, ci ął no Ŝycami. Na próbach tych zeszło mu par ę 
godzin; w rezultacie jednak przekonał si ę, Ŝe przynajmniej pod wzgl ędem 
fizycznym ma do czynienia z autentycznymi metalami.  Sko ńczywszy próby, Wokulski 
wyczerpany upadł na fotel; Geist pochował swoje oka zy, zamkn ął szaf ę i śmiej ąc 
si ę, zapytał:  

 
- No i có Ŝ: fakt czy złudzenie?  
- Nic nie rozumiem - szepn ął Wokulski, ściskaj ąc r ękoma skronie - głowa mi 
pęka!... Metal trzy razy l Ŝejszy od wody... niepoj ęta rzecz!...  
- Albo metal o jakie dziesi ęć procent l Ŝejszy od powietrza, co?... śmiał si ę 
Geist. - Ci ęŜar gatunkowy obalony... prawa natury podkopane, co? ... Cha! cha!  

 



Nic z tego wszystkiego. Prawa natury, o ile je znam y, nawet przy moich metalach 
pozostan ą nietkni ęte. Rozszerz ą si ę tylko nasze poj ęcia o własno ściach ciał i 
ich budowie wewn ętrznej, no i rozszerz ą si ę granice ludzkiej techniki.  

 
- A ci ęŜar gatunkowy? - spytał Wokulski.  
- Posłuchaj mnie - przerwał mu Geist - a wnet zrozu miesz, na czym polega istota 
moich odkry ć, chocia Ŝ, po śpieszam doda ć, na śladowa ć ich nie potrafisz. Tu nie ma 
ani cudów, ani oszustwa; tu s ą rzeczy tak proste, Ŝe poj ąć je mógłby ucze ń 
szkoły elementarnej. Wzi ął ze stołu stalowy sze ścian i podawszy go Wokulskiemu, 
mówił:  

 
- Oto jest decymetr sze ścienny, pełny, odlany ze stali; we   go w r ękę, ile wa Ŝy?  

 
- Z osiem kilogramów...  
Podał mu drugi sze ścian tej samej wielko ści, równie Ŝ stalowy, pytaj ąc:  

 
- A ten ile wa Ŝy?  
- No, ten wa Ŝy z pół kilograma... Ale on jest pusty... - odparł Wokulski.  
- Doskonale! A ta sze ścienna klatka ze stalowego drutu ile wa Ŝy? - spytał Geist 
podaj ąc j ą Wokulskiemu.  

 
- Ta wa Ŝy kilkana ście gramów...  

 
- Otó Ŝ widzisz - przerwał Geist. - Mamy trzy sze ściany tej samej wielko ści i z 
tego samego materiału, które jednak s ą nierównej wagi. A dlaczego? Gdy Ŝ w pełnym 
sze ścianie jest najwi ęcej cz ąstek stali, w pustym mniej, a w drucianym najmniej.   
 
Wyobra   wi ęc sobie, Ŝe udało mi si ę zamiast pełnych cz ąstek budowa ć klatkowate 
cz ąstki ciał, a zrozumiesz tajemnic ę wynalazku. Polega on na zmianie budowy 
wewnętrznej materiałów, co nawet dla dzisiejszej chemii nie jest Ŝadną nowo ści ą.  

 
CóŜ, jak Ŝe tam?...  
- Kiedy widz ę okazy, wierz ę - odparł Wokulski - kiedy pana słucham, rozumiem. 
Ale gdy wyjd ę st ąd... Rozło Ŝył r ęce w sposób desperacki.  
Geist znowu otworzył szaf ę, poszukał i wydobywszy mały skrawek metalu, barw ą 
przypominaj ącego mosi ądz, podał Wokulskiemu  
- We   sobie to jako amulet przeciw pow ątpiewaniu o moim rozumie czy 
prawdomówności. Ten metal jest około pi ęciu razy l Ŝejszy od wody, dobrze wi ęc 
będzie ci przypominał nasz ą znajomo ść. Przy tym - dodał śmiej ąc si ę - ma on 
wielk ą zalet ę: nie obawia si ę Ŝadnych odczynników chemicznych... Pr ędzej 
zniknie, ani Ŝeli zdradzi mój sekret... A teraz id   ju Ŝ, panie S i u z ę, 
odpocznij i namy śl si ę: co masz zrobi ć ze sob ą? - Przyjd ę tu - szepn ął Wokulski.  

 
- O nie! nie zaraz!... - odparł Geist. - Jeszcze ni e uko ńczyłe ś swoich rachunków 
ze światem; a Ŝe i ja mam na par ę lat pieni ądze, wi ęc nie nalegam. Przyjdziesz 
tu, kiedy ci ju Ŝ nic nie zostanie z dawnych złudze ń... Niecierpliwie ścisn ął go 
za r ękę i popychał ku drzwiom. Na schodach po Ŝegnał go jeszcze raz i cofn ął si ę 
do laboratorium. Gdy Wokulski wyszedł na dziedzinie c, furtka ju Ŝ była otwarta, a 
gdy wymin ął j ą i stan ął obok swego fiakra, zatrzasn ęła si ę. Wróciwszy do miasta, 
Wokulski przede wszystkim kupił złoty medalion, umi eścił w nim skrawek nowego 
metalu i zawiesił na szyi jak szkaplerz. Chciał prz espacerowa ć si ę, ale 
spostrzegł, Ŝe ruch uliczny m ęczy go; wi ęc poszedł do siebie.  
"Czemu ja si ę wracam? - szeptał. - Dlaczego nie id ę do Geista do roboty?..."  
Usiadł na fotelu i uton ął we wspomnieniach. Widział sklep Hopfera, stołowe 
pokoje i go ści, którzy drwili z niego; widział swoj ą maszyn ę o wieczystym ruchu 
i model balonu, któremu usiłował nada ć kierunek. Widział Kasi ę Hopfer, która 
mizerniała z miło ści dla niego...  

 
"Do roboty!... Dlaczego ja nie id ę do roboty?... "  
Wzrok jego machinalnie padł na stół, gdzie le Ŝał niedawno kupiony Mickiewicz.  
"Ile ja to razy czytałem!..." - westchn ął, bior ąc ksi ąŜkę do r ęki. Ksi ąŜka 
otworzyła si ę sama i Wokulski przeczytał: 



"Zrywam si ę, biegn ę, składam na pami ęć wyrazy, którymi mam złorzeczy ć 
okrucie ństwu twemu, składane, zapomniane ju Ŝ po milion razy...Ale gdy ciebie 
ujrz ę, nic pojmuj ę, czemu znowu jestem spokojny, zimniejszy nad głazy , aby gore ć 
na nowo, milcze ć po dawnemu". 
"Teraz ju Ŝ wiem, przez kogo jestem tak zaczarowany..." 
Uczuł łz ę pod powiek ą, lecz pohamował si ę i - nie splamiła mu twarzy.  
"Zmarnowali ście Ŝycie moje... Zatruli ście dwa pokolenia!... szepn ął. - Oto 
skutki waszych sentymentalnych, pogl ądów na miło ść".  

 
Zło Ŝył ksi ąŜkę i cisn ął ni ą w k ąt pokoju, a Ŝ rozleciały si ę kartki. Ksi ąŜka 
odbiła si ę od ściany, spadła na umywalni ę i ze smutnym szelestem stoczyła si ę na 
podłog ę.  

 
"Dobrze ci tak! tam twoje miejsce... - my ślał Wokulski. - Bo któ Ŝ to miło ść 
przedstawiał mi jako świ ęt ą tajemnic ę? Kto nauczył mnie gardzi ć codziennymi 
kobietami, a szuka ć niepochwytnego ideału?... Miło ść jest rado ści ą świata, 
sło ńcem Ŝycia, wesoł ą melodi ą w pustyni, a ty co z niej zrobiłe ś?... śałobny 
ołtarz, przed którym śpiewaj ą si ę egzekwie nad zdeptanym sercem ludzkim!"Wtem 
nasun ęło mu si ę pytanie:  

 
"Je Ŝeli poezja zatruła twoje Ŝycie, to któ Ŝ zatruł j ą sam ą? I dlaczego 
Mickiewicz, zamiast śmia ć si ę i swawoli ć jak francuscy pie śniarze, umiał tylko 
t ęskni ć i rozpacza ć?  
 
Bo on, tak jak i ja, kochał pann ę wysokiego urodzenia, która mogła sta ć si ę 
nagrod ą nie rozumu, nie pracy, nie po świ ęceń, nawet nie geniuszu, ale... 
pieni ędzy i tytułu..."  

 
"Biedny m ęczenniku! - szepn ął Wokulski. - Ty ś oddał narodowi, co ś miał 
najlepszego; lecz có Ŝeś winien, Ŝe przelewaj ąc w niego własn ą dusz ę, razem z ni ą 
przelałe ś cierpienia, jakimi nasycali ciebie? To oni s ą winni twoim, moim i 
naszym nieszcz ęściom..."  

 
Podniósł si ę z fotelu i ze czci ą zebrał porozdzierane kartki.  
"Nie do ść, Ŝe byłe ś umęczony przez nich, ale jeszcze miałby ś odpowiada ć za ich 
wyst ępki?... To oni winni, oni, Ŝe twoje serce, zamiast śpiewa ć, j ęczało jak 
dzwon rozbity".  

 
Poło Ŝył si ę na kanapie i znowu my ślał: "Szczególny kraj, w którym od tak dawna 
mieszkaj ą obok siebie dwa całkiem ró Ŝne narody: arystokracja i pospólstwo. Jeden 
mówi, Ŝe jest szlachetn ą ro ślin ą, która ma prawo ssa ć glin ę i mierzw ę, a ten 
drugi albo przytakuje dzikim pretensjom, albo nie m a siły zaprotestowa ć przeciw 
krzywdzie.  
A jak si ę to wszystko składało na uwiecznienie monopolu jedn ej klasy i 
zdławienie w zarodku ka Ŝdej innej! Tak silnie wierzono w powag ę rodu, Ŝe nawet 
synowie rzemie ślników i handlarzy albo kupowali herby, albo podszy wali si ę pod 
jakie ś zubo Ŝałe rody szlachetne.  

 
Nikt nie miał odwagi nazwa ć si ę dzieckiem swoich zasług, a nawet ja, głupiec, 
wydałem kilkaset rubli na kupno szlacheckiego paten tu.  
I ja miałbym tam wraca ć?... Po co?... Tu przynajmniej mam naród Ŝyj ący 
wszystkimi zdolno ściami, jakimi obdarowano człowieka. Tu naczelnych m iejsc nie 
obsiada ple śń podejrzanej staro Ŝytno ści, ale wysuwaj ą si ę naprzód istotne siły: 
praca, rozum, wola, twórczo ść, wiedza, nawet pi ękno ść i zr ęczno ść, a nawet 
cho ćby szczere uczucie. Tam za ś praca staje pod pr ęgierzem, a triumfuje 
rozpusta! Ten, kto dorabia si ę maj ątku, nosi tytuł sknery, kutwy, dorobkiewicza; 
ten, kto go trwoni, nazywa si ę: hojnym, bezinteresownym, wspaniałomy ślnym... Tam 
prostota jest dziwactwem, oszcz ędność wstydem, uczono ść równoznaczny z obł ędem, 
artyzm symbolizuje si ę dziurawymi łokciami. Tam, chc ąc zdoby ć miano człowieka, 
trzeba posiada ć albo tytuł z pieni ędzmi, albo talent wciskania si ę do 
przedpokojów. I ja bym tam miał wraca ć?..."Pocz ął chodzi ć po pokoju i liczy ć:  
"Geist jeden, ja drugi, Ochocki trzeci... Ze dwu je szcze znajdziemy i za cztery 
albo pi ęć lat wyczerpaliby śmy owe osiem tysi ęcy do świadcze ń, potrzebnych do 



znalezienia metalu l Ŝejszego ni Ŝ powietrze. No, a wtedy co?... Co stanie si ę z 
dzisiejszym światem na widok pierwszej machiny lataj ącej, bez skrzydeł, bez 
skomplikowanych mechanizmów, a trwałej jak okr ęt pancerny?"  

 
Zdawało mu si ę, Ŝe szmer uliczny za jego oknami rozszerza si ę i pot ęguje, 
ogarniaj ąc cały Pary Ŝ, Francj ę i Europ ę. I Ŝe wszystkie głosy ludzkie zlewaj ą 
si ę w jeden ogromny okrzyk: "Sława!... sława!... sława !..." 
"Oszalałem?" - mrukn ął.  
Szybko rozpi ął kamizelk ę i wydobywszy spod koszuli złoty medalion otworzył go.  
Skrawek metalu, podobnego do mosi ądzu i lekkiego jak puch, był na swoim miejscu.  
Geist nie łudził go; droga do olbrzymiego wynalazku  była na o ście Ŝ otwarta.  

 
"Zostaj ę! - szepn ął. - Bóg ani ludzie nie przebaczyliby mi zaniedbani a podobnej 
sprawy". 
Mrok ju Ŝ zapadał. Wokulski za świecił gazowe lampy nad stołem, wydobył papier i 
pióro i zacz ął pisa ć:  

 
"Mój Ignacy! Chc ę pogada ć z tob ą o bardzo wa Ŝnych rzeczach, a poniewa Ŝ do 
Warszawy ju Ŝ nie wróc ę, prosz ę ci ę wi ęc, a Ŝeby ś jak naj śpieszniej..." 
Nagle rzucił pióro: jaka ś trwoga opanowała go na widok napisanych przez sieb ie 
wyrazów: "do Warszawy ju Ŝ nie wróc ę..."  

 
"Dlaczego nie mam wróci ć?.. " - szepn ął.  
"A po co?... Mo Ŝe po to, a Ŝeby znowu spotka ć pann ę Izabel ę, znowu straci ć 
energi ę?..." 
"Raz nareszcie musz ę zamkn ąć te głupie rachunki..." 
Chodził i my ślał: "Oto dwie drogi: jedna wiedzie do nieobliczony ch reform 
ludzko ści, druga do podobania si ę, a nawet, przypu śćmy, do zdobycia kobiety. Co 
wybra ć?... Bo ju Ŝci jest faktem, Ŝe ka Ŝdy nowy a wa Ŝny materiał, ka Ŝda nowa siła 
to nowe pi ętro cywilizacji. Br ąz stworzył cywilizacj ę klasyczn ą, Ŝelazo wieki 
średnie; proch zako ńczył wieki średnie, a w ęgiel kamienny rozpocz ął wiek 
dziewi ętnasty. Co si ę tu waha ć: metale Geista dadz ą pocz ątek takiej cywilizacji, 
o jakiej nie marzono, i kto wie, czy wprost nie usz lachetni ą gatunku 
ludzkiego... 
A z drugiej strony có Ŝ mam?... Kobiet ę, która przy takich jak ja parweniuszach 
nie wahałaby si ę k ąpać. Czym jestem w jej oczach obok tych wykwintnisiów,  dla 
których pusta rozmowa, koncept, kompliment stanowi ą najwy Ŝsz ą tre ść Ŝycia. Co ta 
czereda, nie wył ączaj ąc jej samej, powiedziałaby na widok obdartego Geist a i 
jego niezmiernych odkry ć? Tak s ą ciemni, Ŝe nawet nie dziwiliby si ę temu.  

 
Przypu śćmy wreszcie, Ŝebym si ę z ni ą o Ŝenił, a wtedy co?... Natychmiast do 
salonu dorobkiewicza wleliby si ę wszyscy jawni i tajni wielbiciele, kuzyni 
rozmaitego stopnia, czy ja wiem wreszcie kto!... I znowu musiałbym zamyka ć oczy 
na ich spojrzenia, głuchn ąć na ich komplimenta, dyskretnie usuwa ć si ę od ich 
poufnych rozmów - o czym? O mojej ha ńbie czy głupocie?... Po roku tego Ŝycia 
spodliliby mnie tak, Ŝe moŜe zni Ŝyłbym si ę do zazdro ści o podobne indywidua...  

 
Ach, czy nie wolałbym rzuci ć serce głodnemu psu ani Ŝeli odda ć je kobiecie, która 
nawet nie domy śla si ę, jaka jest ró Ŝnica mi ędzy nimi a mn ą.  

 
"Basta!..." 
Znowu usiadł przy stole i zacz ął list do Geista. Nagle przerwał:  
"Paradny jestem - rzekł gło śno - chc ę pisa ć zobowi ązanie, nie uregulowawszy 
moich interesów..."  

 
"Oto zmieniły si ę czasy! - my ślał. - Dawniej taki Geist byłby symbolem szatana, 
z którym walczy o dusz ę ludzk ą anioł w postaci kobiety. A dzisiaj... kto jest 
szatanem, a kto aniołem?..."  

 
Wtem zapukano do drzwi. Wszedł garson i podał Wokul skiemu du Ŝy list.  
"Z Warszawy - szepn ął. - Od Rzeckiego?... Przysyła mi jaki ś drugi list... Ach, 
od prezesowej!... Co, mo Ŝe donosi mi o ślubie panny Izabeli? Rozerwał kopert ę, 



lecz przez chwil ę wahał si ę z odczytaniem. Serce zacz ęło mu bi ć śpieszniej. 
"Wszystko jedno!" - mrukn ął i zacz ął:  
"Mój kochany panie Stanisławie! Dobrze, wida ć, bawisz si ę, podobno nawet w 
Pary Ŝu, kiedy zapominasz o swoich przyjaciołach. A grób śp. biednego stryja 
twego wci ąŜ czeka na obiecany kamie ń i ja tak Ŝe chciałabym poradzi ć si ę ciebie o 
budowę cukrowni, do której namawiaj ą mnie na stare lata. Wstyd   si ę, panie 
Stanisławie, a nade wszystko Ŝałuj, Ŝe nie widzisz rumie ńca na twarzy Beli, 
która w tej chwili jest u mnie i spiekła raczka usł yszawszy, Ŝe pisz ę do ciebie. 
Kochane dziecko! Mieszka u ciotki w s ąsiedztwie i cz ęsto mnie odwiedza. Domy ślam 
si ę, Ŝe zrobiłe ś jej jak ąś du Ŝą przykro ść; nie oci ągaj si ę wi ęc z przeprosinami 
i jak najrychlej przyje ŜdŜaj prosto do mnie. Bela zabawi tu jeszcze kilka dni  i 
moŜe uda mi si ę wyjedna ć ci przebaczenie..."  

 
Wokulski zerwał si ę od stołu, otworzył okno i postawszy w nim chwil ę, przeczytał 
drugi raz list prezesowej; oczy zaiskrzyły mu si ę, na twarz wyst ąpiły wypieki.  
Zadzwonił raz, drugi, trzeci... Wreszcie sam wybieg ł na korytarz, wołaj ąc:  
- Garson!... Hej, garson!...  
- Do usług... - Rachunek.  
- Jaki?...  
- Cały rachunek za ostatnie pi ęć dni... Cały, nie rozumiesz?...  
- Czy zaraz?... - zdziwił si ę garson.  
- Natychmiast i... powóz na dworzec kolei północnej ... Natychmiast! 
 
 
ROZDZIAŁ PI ĄTY  
CZŁOWIEK SZCZĘ LIWY W MIŁO  CI  
 
 
Wróciwszy z Pary Ŝa do Warszawy, Wokulski zastał drugi list prezesowe j.  
Staruszka nalegała, a Ŝeby natychmiast przyje ŜdŜał i zabawił u niej par ę tygodni. 
"Nie my śl, panie Stanisławie - ko ńczyła - Ŝe zapraszam ci ę z powodu twoich 
świe Ŝych awansów, dla pochwalenia si ę znajomo ści ą z tob ą. Tak czasem bywa, ale 
nie u mnie. Chc ę tylko, a Ŝeby ś odpocz ął po swych ci ęŜkich trudach, a mo Ŝe i 
rozerwał si ę w moim domu, gdzie oprócz gospodyni, starej nudzia rki, znajdziesz 
jeszcze towarzystwo młodych i ładnych kobiet". 
DuŜo mnie obchodz ą młode i ładne kobiety! - mrukn ął Wokulski. W nast ępnej za ś 
chwili przyszło mu na my śl: o jakich to awansach pisze prezesowa? Czyby ju Ŝ 
nawet na prowincji wiedziano o jego zarobku, cho ć sam nikomu o tym nie 
wspomniał?  

 
Słowa prezesowej przestały go jednak dziwi ć, gdy napr ędce rozejrzał si ę w 
interesach. Od dnia wyjazdu do Pary Ŝa obroty jego handlu znowu wzrosły i 
wzrastały z tygodnia na tydzie ń. W stosunki z nim weszło kilkudziesi ęciu nowych 
kupców, a cofn ął si ę ledwie jeden, dawny, napisawszy przy tym ostry lis t, Ŝe 
poniewa Ŝ on nie ma arsenału, tylko zwyczajny sklep bławatny , wi ęc nie widzi 
interesu nadal utrzymywa ć stosunków z firm ą JW-go Wokulskiego, z którym na Nowy 
Rok ureguluje wszelkie rachunki. Ruch towarów był t ak wielki, Ŝe pan Ignacy na 
własn ą odpowiedzialno ść wynaj ął nowy skład, zgodził ósmego subiekta i dwu 
ekspedytorów. Kiedy Wokulski sko ńczył przegl ądać ksi ęgi (na usiln ą pro śbę 
Rzeckiego wzi ął si ę do nich w par ę godzin po powrocie z banhofu), pan Ignacy 
otworzył kas ę ogniotrwał ą i z uroczyst ą min ą wydobył stamt ąd list Suzina.  
- Có Ŝ to za ceremoniał? - spytał ze śmiechem Wokulski.  

 
- Korespondencje od Suzina musz ą by ć szczególnie pilnowane - odparł Rzecki z 
naciskiem. Wokulski wzruszył ramionami i przeczytał  list. Suzin proponował mu na 
zimowe miesi ące nowy interes, prawie tej samej doniosło ści co paryski.  

 
- Có Ŝ ty na to? - zapytał pana Ignacego, obja śniwszy, o co chodzi.  

 
- Mój Stachu - odparł subiekt, spuszczaj ąc oczy - tak ci ufam, Ŝe gdyby ś nawet 
spalił miasto, jeszcze byłbym pewny, Ŝe zrobiłe ś to w szlachetnym celu.  

 



- Jeste ś nieuleczony marzyciel, mój stary! - westchn ął Wokulski i przerwał 
rozmowę. Nie miał w ątpliwo ści, Ŝe Ignacy znowu pos ądza go o jakie ś polityczne 
knowania.  

 
Nie sam Rzecki my ślał w taki sposób. Wst ąpiwszy do swego mieszkania, Wokulski 
znalazł cał ą pak ę biletów wizytowych i listów. Przez czas nieobecno ści 
odwiedziło go około setki ludzi wpływowych, utytuło wanych i maj ętnych, z których 
co najmniej połowy dotychczas nie znał... Jeszcze w i ększ ą osobliwo ść stanowiły 
listy. Były to pro śby b ąd  o wsparcie, b ąd  o protekcj ę do rozmaitych władz 
cywilnych i wojskowych lub te Ŝ anonimy po najwi ększej cz ęści wymy ślaj ące mu...  

 
Jeden nazywał go zdrajc ą, inny fagasem, który tak wprawił si ę do słu Ŝby u 
Hopfera, Ŝe dzi ś dobrowolnie wdziewa na siebie liberi ę arystokracji, a nawet 
wi ęcej ni Ŝ arystokracji. Inny anonim zarzucał mu opiek ę nad kobiet ą złego Ŝycia, 
inny donosił, Ŝe pani Stawska jest kokietk ą i awanturnic ą, a Rzecki oszustem, 
który w nowo nabytym domu wykrada mu komorne i dzie li si ę z rz ądcą, niejakim 
Wirskim. 
"Musz ą zdrowe plotki kr ąŜyć o mnie..." - pomy ślał, patrz ąc na stert ę papierów.  

 
Na ulicy tak Ŝe, o ile miał czas zwraca ć uwag ę, spostrzegł, Ŝe jest przedmiotem 
ogólnego zainteresowania. Mnóstwo osób kłaniało mu si ę; czasem zupełnie obcy 
wskazywali na niego, gdy przechodził; byli jednak Ŝe i tacy, którzy z widoczn ą 
niech ęci ą odwracali od niego głow ę. Mi ędzy nimi zauwa Ŝył dwu znajomych, jeszcze 
z Irkucka, co go dotkn ęło w przykry sposób. "Có Ŝ ci znowu - szepn ął - dostali 
bzika?..." 
Na drugi dzie ń swego pobytu w Warszawie odpisał Suzinowi, Ŝe propozycj ę 
przyjmuje i Ŝe w połowie pa  dziernika b ędzie w Moskwie. Pó  nym za ś wieczorem 
wyjechał do prezesowej, której maj ątek le Ŝał o kilka mil od niedawno wybudowanej 
kolei.  
Na dworcu spostrzegł, Ŝe i tu jego osoba robi wra Ŝenie. Sam zawiadowca 
przedstawił si ę i kazał mu da ć oddzielny przedział; nadkonduktor za ś, prowadz ąc 
go do wagonu, rzekł, Ŝe to on wła śnie miał zamiar ofiarowa ć mu wygodne miejsce, 
gdzie by mo Ŝna spa ć, pracowa ć albo rozmawia ć bez przeszkód.  
Po długim staniu poci ąg z wolna ruszył. Była ju Ŝ noc du Ŝa, bezksi ęŜycowa i 
bezobłoczna, a na niebie wi ęcej gwiazd ni Ŝ zwykle. Wokulski otworzył okno i 
przypatrywał si ę konstelacjom. Przyszły mu na my śl syberyjskie noce, gdzie niebo 
bywa niekiedy prawie czarne, zasiane gwiazdami jak śnie Ŝyc ą, gdzie Mała 
Nied  wiedzica kr ąŜy prawie nad głow ą, a Herkules, kwadrat Pegaza, Bli  ni ęta 
świec ą ni Ŝej ni Ŝ u nas nad horyzontem.  

 
"Czy dzi ś umiałbym astronomi ę, ja, subiekt Hopfera, gdybym tam nie był? - 
pomyślał z gorycz ą. - A słyszałbym co o odkryciach Geista, gdyby mnie  Suzin 
gwałtem nie zaci ągnął do Pary Ŝa?..."  

 
I oczyma duszy widział szerokie i niezwykłe Ŝycie swoje, jakby rozpi ęte mi ędzy 
dalekim Wschodem i dalekim Zachodem. "Wszystko, co umiem, wszystko, co mam, 
wszystko, co zrobi ć jeszcze mog ę, nie pochodzi st ąd. Tu znajdowałem tylko 
upokorzenie, zawi ść albo w ątpliwej warto ści poklask, gdy mi si ę wiodło; lecz 
gdyby mi si ę nie powiodło, zdeptałyby mnie te same nogi, które dzi ś si ę 
kłaniaj ą..."  

 
"Wyjad ę st ąd - szeptał - wyjad ę!... Chyba Ŝe ona mnie zatrzyma... Bo co mi da 
nawet ten maj ątek, je Ŝeli nie mog ę go zu Ŝytkowa ć w taki sposób, jaki mnie 
najlepiej przypada do gustu? Co warte Ŝycie, ple śniej ące mi ędzy resurs ą, sklepem 
i prywatnymi salonami, gdzie trzeba gra ć w preferansa, a Ŝeby nie obmawia ć, albo 
obmawia ć, a Ŝeby nie gra ć w preferansa?..." "Ciekawym - rzekł do siebie po c hwili 
- w jakim celu tak znacz ąco zaprasza mnie prezesowa? A mo Ŝe to panna 
Izabela?..." Zrobiło mu si ę gor ąco i z wolna uczuł jak ąś przemian ę w duszy.  

 
Przypomniał sobie swego ojca i stryja, Kasi ę Hopfer, która tak go kochała, 
Rzeckiego, Leona, Szumana, ksi ęcia i tylu, tylu innych ludzi, którzy zło Ŝyli mu 
dowody niew ątpliwej Ŝyczliwo ści. Co warta cała jego nauka i maj ątek, gdyby 
dokoła siebie nie miał serc przyjaznych; na co zdał by si ę najwi ększy wynalazek 



Geista, gdyby nie miał by ć or ęŜem, który zapewni ostateczne zwyci ęstwo rasie 
ludzi szlachetniejszych i lepszych?...  
"Jest i u nas niemało do zrobienia - szepn ął. - S ą i u nas ludzie, których warto 
wyd wign ąć albo wzmocni ć... Za stary jestem na robienie epokowych wynalazkó w, 
niech si ę tym zajmuj ą Ochoccy... Ja wol ę innym przysporzy ć szcz ęścia i sam by ć 
szcz ęśliwym..."  

 
Przymkn ął oczy i zdawało mu si ę, Ŝe widzi pann ę Izabel ę, która patrzy na niego w 
dziwny, jej tylko wła ściwy sposób i łagodnym u śmiechem przytakuje jego zamiarom.  

 
Zapukano do drzwi przedziału i po chwili ukazał si ę nadkonduktor, mówi ąc:  
- Pan baron Dalski pyta si ę, czy mo Ŝe tu przyj ść. Jedzie tym samym wagonem.  

 
- Pan baron?... - powtórzył Wokulski. - Owszem, nie ch b ędzie łaskaw....  
Nadkonduktor cofn ął si ę i przymkn ął drzwi, a Wokulski przypomniał sobie, Ŝe 
baron jest członkiem spółki do handlu ze Wschodem i  jednym z niewielu ju Ŝ 
konkurentów panny Izabeli. "Czego on chce ode mnie?  - my ślał Wokulski. - Mo Ŝe i 
on jedzie do prezesowej, a Ŝeby na świe Ŝym powietrzu zło Ŝyć pannie Izabeli 
stanowcz ą deklaracj ę?... Je Ŝeli go nie uprzedził ten Starski..."  

 
W korytarzu wagonowym słycha ć było kroki i rozmow ę; drzwi przedziału znowu 
usun ęły si ę i ukazał si ę nadkonduktor, a obok niego bardzo szczupły pan, z 
malutkimi w ąsikami szpakowatymi, jeszcze mniejsz ą bródk ą prawie siw ą i dobrze 
siwiej ącą głow ą. "Chyba nie on? my ślał Wokulski. - Tamten był zupełnie 
czarny..." 
- Najmocniej przepraszam, Ŝe niepokoj ę pana - rzekł baron, chwiej ąc si ę z powodu 
ruchu poci ągu. - Najmocniej... Nie o śmieliłbym si ę przerywa ć samotno ści, gdyby 
nie to, Ŝe chc ę zapyta ć: czy pan nie jedzie do naszej czcigodnej prezesowe j, 
która pana ju Ŝ od tygodnia oczekuje?  
- Wła śnie do niej jad ę. Witam pana barona. Niech Ŝe pan si ądzie.  

 
- A to doskonale! - zawołał baron - bo i ja tam jad ę. Prawie od dwu miesi ęcy 
mieszkam tam. To jest... panie... nie tyle mieszkam , ile ci ągle doje ŜdŜam. To od 
siebie, gdzie mi dom odnawiaj ą, to z Warszawy... Teraz wracam z Wiednia, gdzie 
kupowałem meble, ale zabawi ę prezesowej tylko par ę dni, bo, panie, musz ę zmieni ć 
wszystkie obicia w pałacu, zało Ŝone nie dawniej jak dwa tygodnie temu. Ale có Ŝ 
robi ć... nie podobały si ę, wi ęc obedrzemy, nie ma rady!...  
 miał si ę i mrugał oczyma, a Wokulskiego zimno przeszło. "Dl a kogo te meble?... 
Komu nie podobały si ę obicia?..." pytał sam siebie z trwog ą.  

 
- Szanowny pan - ci ągnął baron - ju Ŝ sko ńczył swoj ą misj ę. Winszuj ę!... - dodał 
ściskaj ąc go za r ękę. - Od pierwszego, panie, rzutu oka uczułem dla pan a 
szacunek i sympati ę, która teraz zamienia si ę w prawdziw ą cze ść... Tak, panie.  

 
Nasze usuwanie si ę od politycznego Ŝycia zrobiło nam wiele szkody. Pan pierwszy 
złamałe ś nierozs ądną zasad ę abstynencji i za to, panie, cze ść... Musimy si ę 
przecie interesowa ć sprawami pa ństwa, w którym znajduj ą si ę nasze maj ątki, gdzie 
le Ŝy nasza przyszło ść...  

 
- Nie rozumiem pana, panie baronie - przerwał mu na gle Wokulski. 
Baron tak zmi ęszał si ę, Ŝe przez chwil ę siedział bez ruchu i głosu. Nareszcie 
wybąkał: 
- Przepraszam!... Doprawdy nie miałem zamiaru... Al e s ądzę, Ŝe moja przyja  ń dla 
czcigodnej prezesowej, która, panie, tak... - Sko ńczmy, panie, z wyja śnieniami - 
rzekł ze śmiechem Wokulski, ściskaj ąc go za r ękę. - Kontent pan z wiede ńskich 
sprawunków?  

 
- Bardzo... panie... bardzo... Chocia Ŝ, czy pan uwierzy, była chwila, Ŝe za rad ą 
szanownej prezesowej miałem zamiar fatygowa ć pana w Pary Ŝu...  
- Ch ętnie słu Ŝyłbym. O có Ŝ to chodziło?  
- Chciałem mie ć stamt ąd garnitur brylantowy - mówił baron. - Ale Ŝe w Wiedniu 
trafiły mi si ę pyszne szafiry... Wła śnie mam je przy sobie i je Ŝeli pan 



pozwoli... Pan jest znawc ą klejnotów?...  

 
"Dla kogo te szafiry?" - my ślał Wokulski. Chciał poprawi ć si ę na siedzeniu, ale 
poczuł, Ŝe nie mo Ŝe podnie ść r ęki ani wyprostowa ć nóg.  

 
Baron tymczasem wyj ął z rozmaitych kieszeni cztery safianowe pudełka, u stawił je 
na ławce i po kolei zacz ął otwiera ć.  
- Oto bransoleta - mówił - prawda, jaka skromna, je den kamie ń... Brosza i 
kolczyki ju Ŝ s ą ozdobniejsze; kazałem nawet zmieni ć opraw ę... A to naszyjnik...  
Proste to, ale smaczne i mo Ŝe dlatego ładne... Ale ogie ń jest, prawda, panie?...  
Mówiąc tak, przesuwał szafiry przed oczyma Wokulskiego, przy migotliwym blasku 
świecy.  

 
- Nie podobaj ą si ę panu? - spytał nagle baron, spostrzegłszy, Ŝe jego towarzysz 
nie odpowiada.  
- Owszem, bardzo pi ękne. Komu Ŝ to baron wiezie taki prezent?  
- Mojej narzeczonej - odparł baron tonem zdziwienia . - S ądziłem, Ŝe prezesowa 
wspomniała panu o naszym szcz ęściu rodzinnym...  

 
- Nic.  
- A wła śnie dzi ś jest pi ęć tygodni, jak o świadczyłem si ę i zostałem przyj ęty.  

 
- Komu si ę pan o świadczył?... Prezesowej?... - rzekł innym ju Ŝ głosem Wokulski.  

 
- Ale Ŝ nie!... - zawołał baron, cofaj ąc si ę. - O świadczyłem si ę pannie Ewelinie 
Janockiej, wnuczce prezesowej... Nie pami ęta jej pan? Była u hrabiny w tym roku 
na świ ęconem, nie zauwa Ŝył jej pan?...  

 
Długa chwila upłyn ęła, zanim Wokulski skombinował, Ŝe panna Ewelina Janocka nie 
jest pann ą Izabel ą Ł ęck ą, Ŝe baron nie o świadczył si ę pannie Izabeli i Ŝe nie 
dla niej wiezie szafiry.  

 
- Przepraszam pana - odezwał si ę do zaniepokojonego barona - ale jestem tak 
rozstrojony, Ŝe po prostu nie wiedziałem, co mówi ę... Baron zerwał si ę z 
siedzenia i pr ędko zacz ął chowa ć pudełka.  
- Co za nieuwaga z mojej strony! - zawołał. - Wła śnie dostrzegłem w oczach 
pańskich znu Ŝenie i mimo to o śmieliłem si ę spłoszy ć panu sen...  

 
- Nie, panie, spa ć nie mam zamiaru i miło mi b ędzie odby ć reszt ę drogi w pa ńskim 
towarzystwie. To chwilowe osłabienie, które ju Ŝ przeszło.  
Baron z pocz ątku robił ceremonie i chciał wychodzi ć ale widz ąc, Ŝe Wokulski 
istotnie orze  wił si ę, usiadł, zapewniaj ąc, Ŝe tylko na par ę minut. Czuł 
potrzeb ę wygadania si ę przed kim ś ze swoim szcz ęściem.  

 
- Bo co to za kobieta! - mówił baron z coraz Ŝywsz ą gestykulacj ą. Kiedym j ą, 
panie, poznał, wydała mi si ę zimna jak pos ąg i tylko zaj ęta strojami. Dopiero 
dzi ś widz ę, jakie to skarby uczu ć...Stroi ć si ę lubi jak ka Ŝda kobieta, ale có Ŝ 
to za rozum!... Nikomu bym tego nie powiedział, co teraz powiem panu, panie 
Wokulski. Ja bardzo młodo zacz ąłem siwie ć i nie bez tego, a Ŝebym od czasu do 
czasu nie dotkn ął w ąsów fiksatuarem. No i kto by, panie, pomy ślał: ledwie 
spostrzegła to, raz na zawsze zabroniła mi fiksatua rowa ć si ę; powiedziała, Ŝe 
ona ma szczególne upodobanie do siwych włosów i Ŝe dla niej prawdziwie pi ęknym 
moŜe by ć tylko siwy m ęŜczyzna. "A o szpakowatych co pani my śli?" - zapytałem.  

 
" śe s ą tylko interesuj ącymi" - odpowiedziała... A jak ona to mówi!... Czy aby 
nic nudz ę pana, panie Wokulski?  
- Ale Ŝ, panie!... Bardzo mi miło spotka ć człowieka szcz ęśliwego.  

 
- Prawdziwie jestem szcz ęśliwy, i to w sposób, który dla mnie samego jest 
niespodziank ą - ci ągnął baron. - Bo o o Ŝenieniu si ę zawsze my ślałem, ju Ŝ od 
kilku lat zalecaj ą mi to doktorzy. No i projektowałem, Ŝe wezmę sobie, panie, 
kobiet ę pi ękną, dobrze wychowan ą, z nazwiskiem i prezencj ą, bynajmniej nie 



wymagaj ąc od niej jakiej ś romantycznej miło ści. Tymczasem ma pan: sama miło ść 
zast ępuje mi drog ę i jednym spojrzeniem roznieca po Ŝar w sercu... Doprawdy, 
panie Wokulski, jestem zakochany... nie - jestem sz alony... Nikomu bym tego nie 
powiedział, ale panu, dla którego od pierwszej chwi li uczułem nieledwie 
bratersk ą sympati ę... Jestem szalony!... My śl ę tylko o niej, kiedy śpi ę - śni mi 
si ę, kiedy jej nie widz ę - jestem, panie, formalnie chory. Brak apetytu, sm utne 
myśli, jakie ś ci ągłe l ękanie si ę...  

 
Tego, co panu teraz powiem, panie Wokulski, błagam,  a Ŝeby pan nie powtarzał 
nawet przed samym sob ą. Chciałem j ą wzi ąć na prób ę; jest to niskie, nieprawda, 
panie? ale trudno, człowiek niełatwo wierzy w szcz ęście. Chc ąc j ą tedy wzi ąć na 
prób ę (ale nikomu ani słóweczka o tym, panie!), kazałem napisa ć projekt 
intercyzy, według którego, gdyby mał Ŝeństwo nie doszło do skutku z czyjejkolwiek 
winy (rozumie pan?) - ja płac ę pi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli pannie za zawód. Serce 
mi dr ętwiało z obawy, Ŝe... a nu Ŝ porzuci mnie?... Lecz co pan powie? Kiedy jej 
prezesowa wspomniała o tym projekcie, panna w płacz ... "Có Ŝ to - mówiła - on 
myśli, Ŝe wyrzekn ę si ę go dla jakich ś pi ęćdziesi ęciu tysi ęcy rubli? Bo je Ŝeli 
mnie pos ądza o interesowno ść i nie uznaje Ŝadnych wy Ŝszych pobudek w sercu 
kobiety, to przecie powinien rozumie ć, Ŝe za pi ęćdziesi ąt tysi ęcy nie oddam 
miliona..." Kiedy mi to powtórzyła prezesowa, wbieg łem do pokoju panny Eweliny i 
nie powiedziawszy ani słówka, upadłem jej do nóg...  teraz w Warszawie zrobiłem 
testament, a w nim mianowałem j ą jedyn ą i wył ączn ą spadkobierczyni ą, cho ćbym 
umarł przed ślubem. Cała moja rodzina przez całe Ŝycie nie dała mi tyle 
szcz ęścia, ile to dziecko w ci ągu kilku tygodni. A co b ędzie pó  niej?... Co 
będzie pó  niej, panie Wokulski?... Nikomu nie zadałbym podobn ego pytania - 
zako ńczył baron, mocno targaj ąc go za r ękę. - No, dobranoc...  
"Zabawna historia! - mrukn ął Wokulski po odej ściu barona. - Ten staruszek 
naprawd ę wdeptał si ę po szyj ę..."  

 
I nie mógł odp ędzi ć wizerunku barona, który jak cie ń coraz to wypływał na 
amarantowe tło siedzenia. Wi ęc patrzył na jego chud ą twarz, na której płon ął 
ceglasty rumieniec, na włosy jakby posypane m ąką, na oczy wielkie a zapadni ęte, 
w których tlił si ę blask niezdrowy. Komiczne i smutne wra Ŝenie robiły wybuchy 
nami ętno ści w człowieku, który nieustannie zasłaniał sobie g ardło, sprawdzał, 
czy okno jest dobrze zamkni ęte, i siedział w przedziale coraz na innym miejscu z 
obawy przeci ągów. "Ubrał si ę! - my ślał Wokulski. - Czy podobna, a Ŝeby młoda 
panna mogła zakocha ć si ę w takiej mumii? Z pewno ści ą jest o dziesi ęć lat starszy 
ode mnie, a jaki niedoł ęŜny, jaki przy tym naiwny!... 
Dobrze, ale je Ŝeli ta panna naprawd ę go kocha?... Bo ć trudno przypu ści ć, a Ŝeby 
go oszukiwała. W ogóle bior ąc, kobiety s ą szlachetniejsze od m ęŜczyzn: nie tylko 
mniej spełniaj ą wyst ępków, lecz i po świ ęcaj ą si ę nierównie cz ęściej od nas. 
JeŜeli wi ęc z trudno ści ą znalazłby si ę tak podły m ęŜczyzna, który od rana do 
nocy kłamałby dla pieni ędzy, to czy mo Ŝna pos ądza ć o co ś podobnego kobiet ę, 
młod ą pann ę wychowan ą w śród uczciwej rodziny?  

 
Oczywi ście co ś jej strzeliło do głowy i musi by ć tak Ŝe zadurzona, je Ŝeli nie w 
jego wdzi ękach, to w stanowisku. Inaczej musiałaby zdradzi ć si ę, Ŝe gra komedi ę, 
a baron musiałby spostrzec to, bo miło ść patrzy przez mikroskop.  

 
A je Ŝeli młoda dziewczyna mo Ŝe pokocha ć takiego dziada, to dlaczegó Ŝ by mnie nie 
miała pokocha ć tamta?..." 
"Zawsze wracam do swego! - szepn ął. - Ta my śl stała si ę ju Ŝ rodzajem 
monomanii..."  

 
Odsunął okno zamkni ęte przez barona, i dla odp ędzenia natr ętnych wspomnie ń 
pocz ął znowu przygl ądać si ę niebu. Kwadrat Pegaza opuszczał si ę ju Ŝ na zachód, a 
na wschodzie podnosił si ę Byk, Orion, Pies Mały i Bli  ni ęta. Przypatrywał si ę 
gwiazdom wielokrotnym, g ęsto rozsianym w tej okolicy nieba, i przyszła mu na  
myśl ta dziwna, niewidzialna siła przyci ągania, która odległe światy wi ąŜe w 
jedn ą cało ść pot ęŜniej, ni Ŝby to mogły zrobi ć jakiekolwiek materialne ła ńcuchy.  

 
"Przyci ąganie - przywi ązanie, to Ŝ to w gruncie jedno i to samo: siła tak wielka, 
Ŝe wszystko za sob ą porywa, a tak płodna, Ŝe tryska z niej wszelkie Ŝycie.  



Pozbawmy ziemi ę jej przywi ązania do sło ńca, a odleci gdzie ś w przestrze ń i za 
par ę lat stanie si ę brył ą lodu. Wtr ąćmy jak ąś tułacz ą gwiazd ę w sfer ę 
słonecznego systemu, a kto wie, czy i na niej nie r ozbudzi si ę Ŝycie? Dlaczego 
wi ęc baron ma wyłamywa ć si ę spod prawa przywi ązania, które przenika cał ą natur ę? 
I czy pomi ędzy nim a jego pann ą Ewelin ą jest wi ększa przepa ść ani Ŝeli mi ędzy 
ziemi ą i sło ńcem? Co si ę tu dziwi ć szale ństwom ludzi, je Ŝeli w ten sam sposób 
szalej ą światy..." Tymczasem poci ąg szedł wci ąŜ z wolna, długo zatrzymuj ąc si ę 
na stacjach. Powietrze zrobiło si ę chłodne, na wschodzie zacz ęły bledn ąć 
gwiazdy. Wokulski zamkn ął okno i legł na bujaj ącej kanapie.  
"Je Ŝeli - my ślał - młoda kobieta mogła zakocha ć si ę w baronie, to dlaczegó Ŝ bym 
ja... Bo przecie Ŝ go nie oszukuje... Kobiety s ą w ogóle szlachetniejsze od 
nas... mniej kłami ą..." 
- Prosz ę pana, tu panowie wysiadaj ą... Pan baron ju Ŝ pije herbat ę.  
Wokulski ockn ął si ę: nad nim stał konduktor i budził go w najuprzejmie jszy 
sposób. - Jak to, ju Ŝ dzie ń? - spytał zdziwiony. - O, ju Ŝ jest dziewi ąta i od 
pół godziny stoimy na stacji. Nie budziłem pana, bo  pan baron nie kazał, ale Ŝe 
poci ąg zaraz idzie dalej...  
Wokulski szybko wysiadł. Stacja była nowa, jeszcze niezupełnie wyko ńczona. 
Pomimo to dano mu wody do umycia si ę i oczyszczono odzie Ŝ. Rozbudził si ę ju Ŝ 
zupełnie i wszedł do małego bufetu, gdzie rozpromie niony baron pił trzeci ą 
szklank ę herbaty.  
- Dzie ń dobry! - zawołał baron, z familiarn ą poufało ści ą ściskaj ąc Wokulskiego 
za r ękę. - Panie gospodarzu, herbaty dla pana... Ładny dzi eń, prawda, akurat do 
spaceru ko ńmi. Ale te Ŝ zrobili nam figla!  
- Có Ŝ si ę stało? 
- Musimy czeka ć na konie - prawił baron. - Całe szcz ęście, Ŝe o drugiej w nocy 
pchn ąłem depesz ę o pa ńskim przyje  dzie. Bo onegdaj tak Ŝe wysłałem do prezesowej 
depesz ę z Warszawy, ale mówi mi zawiadowca, Ŝem si ę omylił i zamówił konie na 
jutro. Szcz ęście, panie, Ŝem telegrafował dzi ś z drogi. O trzeciej posłali st ąd 
sztafet ę, o szóstej prezesowa odebrała telegram, o ósmej na jpó  niej wysłano 
konie. Poczekamy jeszcze z godzin ę, ale za to lepiej pozna pan okolic ę. Bardzo, 
panie, ładna miejscowo ść... Po śniadaniu wyszli na peron. Okolica z tego punktu 
wydawała si ę płaska i prawie bezle śna; tu i ówdzie wida ć było k ępę drzew, a 
wśród niej grup ę murowanych budynków.  
- To s ą dwory? - spytał Wokulski.  
- A tak... du Ŝo szlachty mieszka w tej stronie. Ziemia doskonale uprawna; ma pan 
łubin, koniczyn ę...  
- Wsi nie widz ę - wtr ącił Wokulski. - Bo to dworskie grunta, a pan zna 
przysłowie: na dworskim polu du Ŝo stert, na chłopskim du Ŝo ludzi.  
- Słyszałem - rzekł nagle Wokulski - Ŝe u prezesowej zbiera si ę du Ŝo go ści.  

 
- Ach, panie! - zawołał baron - kiedy trafi si ę dobra niedziela, to jakby ś pan 
był na balu w resursie: zje ŜdŜa si ę po kilkadziesi ąt osób. A nawet dzi ś powinni 
byśmy znale  ć grono stałych go ści. No, przede wszystkim bawi tam moja 
narzeczona. Dalej - jest pani W ąsowska, milutka wdóweczka, lat trzydzie ści, 
ogromny maj ątek. Zdaje mi si ę, Ŝe kr ąŜy około niej Starski. Zna pan 
Starskiego?... Niemiła figura: arogant, panie, impe rtynent... Dziwi ę si ę, 
doprawdy, Ŝe kobieta z takim rozumem i gustem jak pani W ąsowska mo Ŝe znajdowa ć 
przyjemno ść w towarzystwie podobnego lekkoducha.  

 
- Któ Ŝ wi ęcej? - pytał Wokulski.  
- Jest jeszcze Fela Janocka, stryjeczna siostra moj ej pani; bardzo miłe dziecko, 
ma z osiemna ście lat. No, jest Ochocki...  

 
- Jest?... Có Ŝ on tam robi? 
- Kiedym wyje ŜdŜał, po całych dniach łowił ryby. Ale poniewa Ŝ gust zmienia mu 
si ę cz ęsto, wi ęc nie jestem pewny, czy nie zobacz ę go teraz jako my śliwca... Ale 
cóŜ to za szlachetny młody człowiek, co za wiedza!... No i zasługi ju Ŝ ma; 
zrobił kilka wynalazków.  
- Tak, to niepospolity człowiek - rzekł Wokulski. -  Któ Ŝ jeszcze bawi u 
prezesowej?...  
- Stale to ju Ŝ nikt, ale bardzo cz ęsto przyje ŜdŜaj ą na kilka dni, czasem na 
tydzie ń, pan Ł ęcki z córk ą. Dystyngowana osoba - mówił dalej baron - pełna 



rzadkich przymiotów. Pan wreszcie ich zna? Szcz ęśliwy ten, komu odda serce i 
r ękę! Co to, panie, za wdzi ęk, co za rozum; doprawdy, czci ć j ą moŜna jak istn ą 
bogini ę... Nie znajduje pan?  
Wokulski ogl ądał si ę po okolicy, nie mog ąc zdoby ć si ę na odpowied  . Szcz ęściem, 
wybiegł w tej chwili posługacz stacyjny, donosz ąc baronowi, Ŝe zajechał powóz.  

 
- Wybornie! - zawołał baron i dał mu par ę złotych. - Odnie ś, kochanku, nasze 
rzeczy, a my, panie, jed  my... Za dwie godziny pozna pan moj ą narzeczon ą.  
 
 
TOM II: Rozdziały 6-10 
 
ROZDZIAŁ SZÓSTY  
WIEJSKIE ROZRYWKI 
 
Z kwadrans upłyn ął, zanim upakowano rzeczy w powozie. Nareszcie Woku lski i baron 
usiedli, furman w piaskowej liberii machn ął batem w powietrzu i para dzielnych 
siwych koni ruszyła wolnym kłusem.  
- O, pani ą Wąsowsk ą rekomenduj ę panu - mówił baron. - Brylant, nie kobieta, a 
jaka oryginalna!... Ani my śli i ść drugi raz za m ąŜ, cho ć lubi pasjami, a Ŝeby j ą 
otaczano. Trudno jej, panie, nie uwielbia ć, a uwielbia ć rzecz niebezpieczna.  
Starskiemu płaci dzisiaj za wszystkie jego bałamuct wa. Pan zna Starskiego? - 
Widziałem go raz...  
- Dystyngowany człowiek, ale nieprzyjemny - mówił b aron - antypatia mojej 
narzeczonej. Tak działa jej na nerwy, Ŝe biedaczka traci humor w jego 
towarzystwie. I nie dziwi ę si ę, bo to s ą wprost przeciwne natury: ona powa Ŝna - 
on letkiewicz, ona uczuciowa, nawet sentymentalna -  on cynik.  
Wokulski słuchaj ąc gaw ędy barona ogl ądał si ę po okolicy, która powoli zmieniała 
fizjognomi ę. W pół godziny za stacj ą ukazały si ę na widnokr ęgu lasy, bli Ŝej 
wzgórza; droga wiła si ę mi ędzy nimi, wbiegała na ich szczyty lub spadała na dó ł. 
Na jednym z takich wzniesie ń furman zwrócił si ę do nich i wskazuj ąc batem przed 
siebie rzekł: - O, pa ństwo tam jad ą brekiem...  
- Gdzie? kto? - zawołał baron, prawie wspinaj ąc si ę na kozioł.- A tak, to oni...  
śółty brek i gniada czwórka... Ciekawym, kto jedzie?  Niech no pan spojrzy...  
- Zdaje mi si ę, Ŝe widz ę co ś p ąsowego, odparł Wokulski.  
- A, to pani W ąsowska. Ciekawym, czy jest i moja narzeczona?... do dał ciszej.  
- Jest kilka pa ń - rzekł Wokulski, któremu w tej chwili przypomniał a si ę panna 
Izabela. "Je Ŝeli jedzie z nimi, to dobra wró Ŝba" - pomy ślał. Oba ekwipa Ŝe szybko 
zbli Ŝały si ę do siebie. Na breku gwałtownie strzelano z bata, w ołano, wywijano 
chustkami, w powozie za ś baron coraz wychylał si ę i dr Ŝał ze wzruszenia.  

 
Powóz stan ął, ale rozp ędzony brek przeleciał około niego jak burza śmiechu i 
okrzyków i zatrzymał si ę o kilkadziesi ąt kroków dalej. Widocznie naradzano si ę 
nad czym ś w sposób hała śliwy i zapewne co ś uradzono, gdy Ŝ towarzystwo wysiadło, 
a brek pojechał dalej.  

 
- Dzie ń dobry, panie Wokulski - zawołał z kozła kto ś, wywijaj ąc długim batem.  

 
Wokulski poznał Ochockiego.  
Baron pobiegł w stron ę towarzystwa. Naprzeciw wysun ęła si ę dama w białej 
narzutce, z biał ą koronkow ą parasolk ą i szła powoli z wyci ągni ęt ą do niego r ęką, 
z której zdawał si ę opada ć szeroki r ękaw. Baron ju Ŝ z daleka zdj ął kapelusz i 
dopadłszy narzeczonej, prawie zanurzył si ę w jej r ękawie. Po wybuchu czuło ści, 
który o ile był krótkim dla niego, o tyle wydał si ę bardzo długim dla widzów, 
baron nagle oprzytomniał i rzekł: - Pozwoli pani, Ŝe przedstawi ę pana 
Wokulskiego, mego najlepszego przyjaciela...  
Poniewa Ŝ zabawi tu dłu Ŝej, wi ęc w tej chwili obliguj ę go, a Ŝeby w czasie mojej 
nieobecno ści zast ępował przy pani moje miejsce...  

 
Znowu zło Ŝył kilka pocałunków w gł ąb r ękawa, sk ąd do Wokulskiego wysun ęła si ę 
prze śliczna r ęka. Wokulski u ścisn ął j ą i poczuł lodowaty chłód; spojrzał na dam ę 
w białej narzutce i zobaczył pobladł ą twarz z wielkimi oczyma, w których wida ć 
było smutek i obaw ę.  



"Szczególna narzeczona!" - pomy ślał. - Pan Wokulski!... - zawołał baron, 
zwróciwszy si ę do dwu pa ń i m ęŜczyzny, którzy ju Ŝ zbli Ŝyli si ę do nich. - Pan 
Starski... - dodał.  
- Ju Ŝ miałem przyjemno ść... - odezwał si ę Starski, uchylaj ąc kapelusz. - I ja - 
odparł Wokulski. - Jak Ŝe teraz usadowimy si ę? - spytał baron na widok 
nadje ŜdŜaj ącego breku.  

 
- Jed  my wszyscy razem! - zawołała młoda blondynka, w któ rej Wokulski domy ślił 
si ę panny Felicji Janockiej.  

 
- Bo w naszym powozie s ą dwa miejsca... - słodko zauwa Ŝył baron.  
- Rozumiem, ale nic z tego - odezwała si ę pi ęknym kontraltem dama w p ąsowej 
sukni. - Narzeczeni pojad ą z nami, a do powozu niech si ądą, je Ŝeli chc ą, pan 
Ochocki z panem Starskim.  
- Dlaczego ja? - zawołał z wysoko ści kozła Ochocki.  

 
- Albo ja? - dodał Starski.  
- Bo pan Ochocki  le powozi, a pan Starski jest niezno śny - odpowiedziała 
rezolutna wdówka. Teraz Wokulski spostrzegł, Ŝe dama ta ma pyszne kasztanowate 
włosy i czarne oczy, a cał ą fizjognomi ę wesoł ą i energiczn ą.  
- Ju Ŝ mi pani daje dymisj ę! - westchn ął komicznie Starski.  
- Pan wie, Ŝe ja zawsze daj ę dymisj ę wielbicielom, którzy mnie nudz ą. No, ale 
siadajmy, moi pa ństwo. Narzeczeni naprzód. Fela obok Ewelinki.  
- O nie! - zaprotestowała blondynka. - Si ądę na ko ńcu, bo babcia nie pozwala mi 
siada ć przy narzeczonych.  
Baron z wi ększ ą elegancj ą ani Ŝeli zr ęczno ści ą podsadził narzeczon ą i sam usiadł 
naprzeciw niej. Potem wdówka zaj ęła miejsce obok barona, Starski obok 
narzeczonej, a panna Felicja obok Starskiego. 
- Prosimy - odezwała si ę wdówka do Wokulskiego, zbieraj ąc w fałdy swoj ą p ąsową 
sukni ę, która rozesłała si ę na połowie ławki.  
Wokulski usiadł naprzeciw panny Felicji i spostrzeg ł, Ŝe dziewczynka patrzy na 
niego z pełnym zachwytu podziwem, rumieni ąc si ę co chwil ę.  
- Czy nie mogliby śmy prosi ć pana Ochockiego, a Ŝeby lejce oddał stangretowi? - 
rzekła wdówka.  

 
- Moja pani, có Ŝ mi pani wiecznie robi jakie ś awantury! - oburzył si ę Ochocki. - 
Właśnie, Ŝe ja b ędę powoził.  

 
- Wi ęc daj ę słowo honoru, Ŝe wybij ę pana, je Ŝeli nas wywrócisz.  
- To si ę jeszcze poka Ŝe - odparł Ochocki.  
- Słyszeli ście pa ństwo, ten człowiek mi grozi! - zawołała wdówka. - C zy nie ma 
tu nikogo, który by si ę za mn ą uj ął?  
- Ja pani ą pomszcz ę - wtr ącił Starski dosy ć lich ą polszczyzn ą. - Przesi ąd my si ę 
we dwoje do tamtego powozu.  

 
Pi ękna wdowa wzruszyła ramionami, baron znowu całował r ączki swojej narzeczonej, 
która u śmiechaj ąc si ę rozmawiała z nim półgłosem, ale ani na chwil ę nie straciła 
wyrazu smutku i obawy. 
Podczas gdy Starski przekomarzał si ę z wdow ą, a panna Felicja rumieniła si ę, 
Wokulski patrzył na narzeczon ą. Spostrzegła to, odpowiedziała mu pogardliwym 
wejrzeniem i nagle z bezbrze Ŝnego smutku przeszła do dziecinnej wesoło ści. Sama 
podała r ękę baronowi do nowego pocałunku, a nawet niechc ący potr ąciła go nó Ŝką.  

 
Jej wielbiciel był tak wzruszony, Ŝe pobladł i posiniały mu usta. 
- Ale Ŝ pan nie ma idei o powo Ŝeniu! - krzykn ęła wdowa, usiłuj ąc potr ąci ć 
Ochockiego drutem parasolki.  
W tej chwili Wokulski wyskoczył. Jednocze śnie konie lejcowe skr ęciły na środek 
drogi, dyszlowe poszły za nimi i brek silnie pochyl ił si ę na lewo. Wokulski 
podparł go, konie, ści ągni ęte przez stangreta, stan ęły. - Czy nie mówiłam, Ŝe 
ten potwór wywróci nas! - zawołała wdowa. - Có Ŝ to znowu, panie Starski?...  
Wokulski spojrzał na brek i w ci ągu jednej chwili zobaczył tak ą scen ę: panna 
Felicja pokładała si ę ze śmiechu, Starski upadł twarz ą na kolana pi ęknej wdówki, 



baron tarmosił za kark stangreta, a jego narzeczona , blada z trwogi, jedn ą r ęką 
chwyciła za pr ęt kozła, drug ą wpiła w rami ę Starskiego. 
Mgnienie oka - brek wyprostował si ę i wszystko wróciło do porz ądku. Tylko panna 
Felicja zaniosła si ę od śmiechu.  

 
- Nie rozumiem, Felu, jak mo Ŝna śmia ć si ę w takiej chwili - odezwała si ę 
narzeczona.  

 
- Dlaczego nie mam si ę śmia ć?... Có Ŝ mogło sta ć si ę złego?.,. Przecie Ŝ jedzie z 
nami pan Wokulski... - mówiła panienka. Spostrzegła  si ę jednak i zarumieniona 
bardziej ni Ŝ kiedykolwiek, naprzód ukryła twarz w dłonie, a pot em spojrzała na 
Wokulskiego w sposób, który miało oznacza ć, Ŝe jest bardzo obra Ŝona.  
- Co do mnie, gotów jestem zaabonowa ć kilka podobnych wypadków - odezwał si ę 
Starski, wymownie patrz ąc na wdówk ę.  
- Pod warunkiem, Ŝe ja b ędę zabezpieczona od dowodów pa ńskiej tkliwo ści. Felu, 
usi ąd  na moim miejscu - odpowiedziała wdowa, marszcz ąc si ę i siadaj ąc naprzeciw 
Wokulskiego.  

 
- Có Ŝ znowu, sama pani dzi ś powiedziała, Ŝe wdowom wszystko wolno.  
- Ale wdowy nie na wszystko pozwalaj ą. Nie, panie Starski, pan musi oduczy ć si ę 
swoich japo ńskich zwyczajów.  
- To s ą zwyczaje wszech światowe - odparł Starski.  

 
- W ka Ŝdym razie nie z tej połowy świata, do której ja przywykłam - odci ęła 
wdówka, krzywi ąc si ę i patrz ąc na drog ę. 
W breku zrobiło si ę cicho. Baron z zadowoleniem poruszał szpakowatymi wąsikami, 
a jego narzeczona posmutniała jeszcze bardziej. Pan na Felicja, zaj ąwszy miejsce 
wdówki obok Wokulskiego, odwróciła si ę do swego s ąsiada prawie tyłem, od czasu 
do czasu rzucaj ąc mu przez rami ę pogardliwe i melancholijnie spojrzenia. Ale za 
co? tego nie wiedział. - Pan dobrze je  dzi konno? - zapytała Wokulskiego pani 
Wąsowska.  

 
- Z czego pani wnosi?  
- Ach, Bo Ŝe! zaraz z czego? Pierwej niech pan odpowie na moje  pytanie.  
- Nieszczególnie, ale je ŜdŜę.  
- Wła śnie Ŝe musi pan dobrze je  dzi ć, gdy Ŝ od razu zgadł pan, co zrobi ą konie w 
r ękach takiego mistrza jak pan Julian. B ędziemy je  dzili razem... Panie Ochocki, 
od dzisiejszego dnia daj ę panu urlop ze spacerów.  
- Bardzo si ę z tego ciesz ę - odparł Ochocki.  
- A, ładnie w taki sposób odpowiada ć damom! - zawołała panna Felcia.  
- Wol ę odpowiada ć ani Ŝeli odbywa ć z nimi spacery. Kiedy śmy ostatni raz je  dzili 
z pani ą Wąsowsk ą, w ci ągu dwu godzin sze ść razy zsiadałem z konia, a pi ęciu 
minut nie miałem spokojno ści. Niech teraz pan Wokulski spróbuje.  

 
- Felu, powiedz temu człowiekowi, Ŝe z nim nie rozmawiam - odezwała si ę wdówka, 
wskazuj ąc na Ochockiego. - Człowieku, człowieku!... - zawoł ała Felcia. - Ta pani 
z wami nie rozmawia...  
Ta pani mówi, Ŝe jeste ście ordynarni.  

 
- A co, ju Ŝ zat ęskniła pani do towarzystwa ludzi z dobrymi manieram i - odezwał 
si ę Starski. - Niech pani spróbuje, mo Ŝe dam si ę przeprosi ć.  
- Dawno pan wyjechał z Pary Ŝa? - zapytała wdówka Wokulskiego.  
- Jutro b ędzie tydzie ń.  
- A ja ju Ŝ nie widziałam go cztery miesi ące. Kochane miasto...  
- Zasławek!...- krzykn ął Ochocki i zamachn ął batem do ogromnego wystrzału, który 
mu si ę jednak nie udał, poniewa Ŝ bicz, niezbyt szcz ęśliwie rzucony w tył, 
zapl ątał si ę mi ędzy parasolki dam i kapelusze panów.  
- Nie, moi pa ństwo - zawołała wdówka - je Ŝeli chcecie mnie miewa ć na 
przeja ŜdŜkach, to wi ąŜcie tego człowieka. On jest po prostu niebezpieczny ...  
Na breku znowu wszcz ął si ę hałas, poniewa Ŝ Ochocki miał swoje stronnictwo w 
osobie panny Felicji, która utrzymywała, Ŝe jak na pocz ątkuj ącego, dobrze powozi 
i Ŝe najwytrawniejszym furmanom zdarzaj ą si ę wypadki.  



- Moja Felciu - odparła wdówka - jeste ś w tym wieku, Ŝe u ciebie ka Ŝdy b ędzie 
dobrym furmanem, kto ma ładne oczy.  
- Dopiero dzi ś b ędę miał dobry apetyt... - mówił baron do swej narzecz onej, lecz 
spostrzegłszy, Ŝe mówi za gło śno, pocz ął znowu szepta ć.  

 
Znajdowali si ę ju Ŝ na terytorium nale Ŝącym do prezesowej i wła śnie Wokulski 
przypatrywał si ę rezydencji. Na do ść wysokim, cho ć łagodnym wzgórzu wznosił si ę 
pi ętrowy pałac z dwoma parterowymi skrzydłami. Za nim zieleniły si ę stare drzewa 
parku, przed nim roz ścielała si ę jakby wielka ł ąka, poprzecinana ście Ŝkami, tu i 
ówdzie ozdobiona klombem, pos ągiem albo altank ą. U stóp wzgórza połyskiwała 
obszerna płachta wody, oczywi ście sadzawka, na której kołysały si ę łódki i 
łab ędzie. Na tle zielono ści pałac jasno Ŝółtej barwy z białymi słupami wygl ądał 
okazale i wesoło. Na prawo i na lewo od niego wida ć było mi ędzy drzewami 
murowane budynki gospodarskie. Przy odgłosie wystrz ałów z bata, które tym razem 
udawały si ę Ochockiemu, brek po marmurowym mo ście zajechał przed pałac, 
zawadziwszy tylko jednym kołem o trawnik. Podró Ŝni wysiedli, Ochocki jednak nie 
oddał lejców, lecz jeszcze odprowadził ekwipa Ŝ do stajni.  
- A niech pan pami ęta, Ŝe o pierwszej śniadanie! - zawołała panna Felicja. Do 
barona zbli Ŝył si ę stary słu Ŝący w czarnym surducie.  

 
- Ja śnie pani - rzekł - jest teraz w spi Ŝarni. Mo Ŝe panowie pozwol ą do siebie. 
I zaprowadziwszy ich do prawej oficyny, wskazał Wok ulskiemu obszerny pokój, 
którego otwarte okna wychodziły do parku. Po chwili  wbiegł chłopiec w liberyjnej 
kurtce, przyniósł wody i zaj ął si ę rozpakowaniem walizy.  
Wokulski wyjrzał oknem. Przed nim rozci ągał si ę trawnik ozdobiony k ępami starych 
świerków, modrzewi, lip, poza którymi daleko było wi dać lesiste wzgórza. Tu Ŝ 
przy oknie stał krzak bzu, a w nim gniazdo, do któr ego zlatywały si ę wróble.  

 
Ciepły wiatr wrze śniowy co chwil ę wpadał do pokoju, siej ąc w nim niepochwytne 
wonie.  
Gość patrzył na obłoki, jakby dotykaj ące wierzchołków drzew, na snopy światła, 
które przepływały mi ędzy ciemnymi gał ę mi świerków, było mu dobrze. Nie my ślał o 
pannie Izabeli. Jej wizerunek, pal ący mu dusz ę, rozwiał si ę wobec prostych 
powabów natury; chore serce umilkło i pierwszy raz od dawna zaległy w nim 
ukojenie i cisza.  
Przypomniawszy jednak sobie, Ŝe jest tu z wizyt ą, szybko pocz ął si ę ubiera ć.  
Ledwie sko ńczył, delikatnie zapukano do drzwi i wszedł stary s łu Ŝący. 
- Ja śnie pani prosi do stołu. Wokulski udał si ę za nim... Min ął korytarz i po 
chwili znalazł si ę w obszernym pokoju jadalnym, którego ściany do połowy były 
przysłoni ęte taflami z ciemnego drzewa. Panna Felicja rozmawi ała w oknie z 
Ochockim, przy stole za ś, mi ędzy pani ą Wąsowsk ą i baronem, siedziała prezesowa 
na fotelu z wysok ą por ęcz ą.  
 
Zobaczywszy swego go ścia, wstała i wyszła par ę kroków naprzód.  

 
- Witam ci ę, panie Stanisławie - rzekła - i dzi ękuj ę, Ŝeś posłuchał mojej 
pro śby. Gdy za ś Wokulski pochylił si ę do jej r ęki, pocałowała go w czoło, co na 
obecnych zrobiło pewne wra Ŝenie.  
- Siadaj Ŝe, o, tu, koło Kazi. A ty, prosz ę ci ę, pami ętaj o nim.  
- Pan Wokulski zasługuje na to - odparła wdówka. - Gdyby nie jego przytomno ść, 
pan Ochocki połamałby nam ko ści.  

 
- Có Ŝ znowu?...  
- Nie umie powozi ć nawet par ą koni, a rwie si ę do czwórki. Ju Ŝ wolałam go, kiedy 
sobie po całych dniach łapał ryby.  
- Bo Ŝe! jakie szcz ęście, Ŝe nie o Ŝeni ę si ę z t ą kobiet ą - westchn ął Ochocki, 
serdecznie witaj ąc Wokulskiego.  
- O panie, panie!... Tylko je Ŝeli ofiarujesz mi si ę na m ęŜa, to lepiej zosta ń 
furmanem - zawołała pani W ąsowska.  
- Ci zawsze kłóc ą si ę! - rzekła ze śmiechem prezesowa. Weszła panna Ewelina 
Janocka, a w par ę minut po niej, drugimi drzwiami, Starski.Powitali prezesow ę, 
która odpowiedziała im Ŝyczliwie, lecz z powag ą. Podano śniadanie.  

 



- U nas, panie Stanisławie - mówiła prezesowa - jes t taki zwyczaj, Ŝe schodzimy 
si ę wszyscy obowi ązkowo tylko do stołu. Poza tym ka Ŝdy robi, co mu si ę podoba.  
Radzę ci wi ęc, je Ŝeli boisz si ę nudów, pilnowa ć si ę Kazi W ąsowskiej. - Ja te Ŝ od 
razu bior ę do niewoli pana Wokulskiego - odparła wdówka.  
- Och!... - szepn ęła prezesowa, spojrzawszy przelotnie na go ścia. Panna Felicja 
zarumieniła si ę, nie wiadomo który ju Ŝ raz dzisiaj, i kazała Ochockiemu, a Ŝeby 
nalał jej wina.  
- Nie, nie... prosz ę wody - poprawiła si ę. Ochocki spełnił zlecenie, trz ęsąc 
przy tym głow ą i rozkładaj ąc r ęce sposób desperacki.  
Po śniadaniu, w ci ągu którego panna Ewelina rozmawiała tylko z baronem , a 
Starski umizgał si ę do czarnookiej wdowy, go ście, po Ŝegnawszy gospodyni ą, 
rozeszli si ę. Ochocki poszedł na strych pałacu, gdzie w pokoiku , świe Ŝo na ten 
cel zbudowanym, urz ądzał obserwatorium meteorologiczne, baron z narzecz oną 
wybrali si ę do parku, a prezesowa zatrzymała Wokulskiego.  
- Powiedz Ŝe mi - rzekła - bo to pierwsze wra Ŝenia bywaj ą najtrafniejsze, jak ci 
si ę podoba pani W ąsowska?  
- Wygl ąda na dzieln ą i wesoł ą kobiet ę.  
- Masz racj ę. A baron?  
- Mało go znam. To stary człowiek.  
- O, stary, bardzo stary - westchn ęła prezesowa - a pomimo to chce mu si ę Ŝeni ć.  
A co powiesz o jego narzeczonej?  
- Wcale jej nie znam, chocia Ŝ dziwi mnie, Ŝe upodobała sobie barona, który 
zreszt ą moŜe by ć najzacniejszym człowiekiem.  
- Tak, to jest dziwna dziewczyna - mówiła prezesowa  - i powiem ci, Ŝe zaczynam 
traci ć dla niej serce. Do jej mał Ŝeństwa nie mieszam si ę, skoro niejedna panna 
jej zazdro ści, a wszyscy mówi ą, Ŝe robi świetn ą parti ę. Ale to, co miała dosta ć 
po mojej śmierci, przejdzie na innych. Kto ma krocie barona, nie potrzebuje 
moich dwudziestu tysi ęcy.  
Czuć było rozdra Ŝnienie w głosie staruszki. Niebawem po Ŝegnała Wokulskiego, 
radz ąc mu przej ść si ę po parku. Wokulski wyszedł na dziedziniec i około lewej 
oficyny, gdzie była kuchnia, skr ęcił do parku. Pó  niej bardzo cz ęsto 
przychodziły mu na my śl dwa najpierwsze spostrze Ŝenia, jakie zrobił w Zasławku.  

 
Przede wszystkim niedaleko kuchni zobaczył bud ę, a przed ni ą na ła ńcuchu psa, 
który spostrzegłszy obcego, pocz ął tak szczeka ć, wy ć i rzuca ć si ę, jakby dostał 
wścieklizny. Widz ąc, Ŝe mimo to pies ma wesołe oczy i kr ęci ogonem, Wokulski 
pogłaskał go, co okrutnego zwierza wprawiło w taki humor, Ŝe nie pozwolił 
gościowi odej ść od siebie. Wył, chwytał za ubranie, kładł si ę na ziemi, jakby 
domagaj ąc si ę pieszczot, a przynajmniej widoku ludzkiej twarzy.  
"Dziwny pies ła ńcuchowy!" - pomy ślał Wokulski. W tej chwili z kuchni wyszło nowe 
dziwo: stary parobek - otyły. Wokulski, który jeszc ze nigdy nie spotkał otyłego 
chłopa, wdał si ę z nim w rozmow ę. - Po co wy tego psa trzymacie na ła ńcuchu?  
- A Ŝeby był zły i nie puszczał do dom złodziejów - odpa rł, u śmiechaj ąc si ę 
parobek.  

 
- Wi ęc dlaczegó Ŝ od razu nie we  miecie złego kundla?  

 
- Kiej dziedziczka nie utrzymałaby złego psa. U nas  to i pies musi by ć łaskawy.  
- A wy, ojcze, co tu robicie?  
- Jo jestem pasiecznik, ale przódy byłem rataj. Ino  jak mi wół złamał ziobro, to 
mi ja śnie pani kazała do pasieki. - I dobrze wam?  

 
- Z pocz ątku to ckliło mi si ę bez roboty, ale pó  ni przywykem i jestem.  

 
PoŜegnawszy chłopa, Wokulski skr ęcił do parku i długi czas przechadzał si ę po 
lipowej alei nie my śl ąc o niczym. Zdawało mu si ę, Ŝe przyjechał tu nasycony, 
zatruty zgiełkiem Pary Ŝa, hałasem Warszawy, dudnieniem kolei Ŝelaznych i Ŝe 
wszystkie te niepokoje, wszystkie bole ści, jakie prze Ŝył, w tej chwili paruj ą z 
niego. Gdyby go zapytano: czym jest wie ś? odpowiedziałby, Ŝe jest cisz ą.Wtem 
usłyszał szybki bieg za sob ą. Gonił go Ochocki, nios ąc na ramieniu dwie w ędki.  

 
- Nie było tu panny Felicji? - zapytał. - Miała prz yj ść o wpół do trzeciej i i ść 
ze mn ą na ryby... Ale taka to babska punktualno ść. Mo Ŝe pan pójdzie z nami? Nie 



ma pan ochoty. To mo Ŝe pan woli gra ć ze Starskim w pikiet ę?... Do tego on zawsze 
gotów, wyj ąwszy, je Ŝeli znajdzie komplet do preferansa.  

 
- Có Ŝ tu robi ten pan Starski?  
- Jak Ŝe co? Mieszka u swojej ciotecznej babki a razem chr zestnej matki, 
prezesowej Zasławskiej, i jak teraz, martwi si ę, Ŝe zapewne nie odziedziczy po 
niej maj ątku. Ładny grosz, ze trzysta tysi ęcy rubli!... Ale prezesowa uwa Ŝa, Ŝe 
lepiej wesprze ć nim podrzutków ani Ŝeli kas ę Monaco. Biedny chłopak!  
- Có Ŝ mu złego?  
- Ale ba!... Po babci urwało si ę, z Kazi ą zerwało si ę i cho ć w łeb sobie strzel.  
Wiedz pan - ci ągnął Ochocki, majstruj ąc co ś koło w ędek - Ŝe kiedy ś obecna pani 
Wąsowska, jeszcze jako panna, miała słabo ść do Starskiego. Kazio i Kazia, jaka 
dobrana para, co?... Zdaje si ę, Ŝe nawet pod wpływem tej idei pani Kazia 
zjechała do nas przed trzema tygodniami (a ma tak Ŝe grosz po nieboszczyku, bodaj 
czy nie tyle, co prezesowa!). Byli nawet ze sob ą kilka dni dobrze i nawet Kazio 
na rachunek posagu zrealizował nowy weksel u pachci arza, gdy wtem... co ś si ę 
zepsuło. Pani W ąsowska po prostu kpi sobie z Kazia, a on tylko udaj e dobr ą min ę. 
Słowem, kiepsko! Trzeba b ędzie wyrzec si ę podró Ŝy i osi ąść na piaszczystym 
folwarku, dopóki nie umrze stryjcio, co prawda ju Ŝ dawno chory na kamie ń.  

 
- Ale co dotychczas robił pan Starski?  
- No, przede wszystkim robił długi. Troch ę grał, troch ę podró Ŝował (zdaje mi si ę 
jednak, Ŝe głównie po paryskich i londy ńskich knajpach, bo w te jego Chiny 
wierzy ć mi si ę nie chce), ale specjalnie trudnił si ę bałamuceniem młodych 
męŜatek. W tym to on mistrz i ju Ŝ ma tak ustalon ą reputacj ę, Ŝe męŜatki wcale mu 
si ę nie opieraj ą, a panny wierz ą, Ŝe do której zacznie si ę umizga ć Starski, 
natychmiast dostanie m ęŜa. Takie dobre zaj ęcie jak ka Ŝde inne!... "Zapewne - 
szepn ął Wokulski, ju Ŝ nieco spokojniejszy o rywala. -Ten nie zbałamuci p anny 
Izabeli". Dochodzili do ko ńca parku, poza sztachetami którego wida ć było szereg 
murowanych budynków.  
- O, ma pan, jaka to oryginalna kobieta z tej preze sowej! - rzekł Ochocki. 
wskazuj ąc na sztachety. -Widzi pan te pałace?... To wszystk o czworniaki, 
mieszkania parobków. A tamten dom - to ochrona dla parobcz ąt; bawi si ę ich ze 
trzydzie ści sztuk, wszystkie umyte i obłatane jak ksi ąŜątka... A ta znowu willa 
to przytułek dla starców, których w tej chwili jest  czworo; uprzyjemniaj ą sobie 
wakacje, czyszcz ąc włosie ń na materace do go ścinnych pokojów. Tułałem si ę po 
rozmaitych okolicach kraju i wsz ędzie widziałem, Ŝe parobcy mieszkaj ą jak 
świnie, a ich dzieci harcuj ą po błocie jak prosi ęta... Ale kiedym tu pierwszy 
raz zajechał, przetarłem oczy. Zdawało mi si ę, Ŝe jestem na wyspie Utopii albo 
na kartce nudnego a cnotliwego romansu, w którym au tor opisuje, jakimi 
szlachcice by ć powinni, lecz jakimi nigdy nie b ędą. Imponuje mi ta staruszka...  
A gdyby ś pan jeszcze wiedział, jak ą ona ma bibliotek ę, co czyta... Zgłupiałem, 
kiedy raz za Ŝądała, abym jej obja śnił pewne punkta transformizmu, którym dlatego 
tylko brzydzi si ę, Ŝe uznał walk ę o byt za fundamentalne prawo natury. Na ko ńcu 
alei ukazała si ę panna Felicja.  
- Có Ŝ, idziemy, panie Julianie? - zapytała Ochockiego.  
- Idziemy, i pan Wokulski z nami.  
- Aaa?... - zdziwiła si ę panienka.  
- Pani nie Ŝyczy sobie? - spytał Wokulski.  
- Owszem, ale... my ślałam, Ŝe panu b ędzie przyjemniej w towarzystwie pani 
Wąsowskiej.  

 
- Moja panno Felicjo! - zawołał Ochocki - tylko pro sz ę nie bawi ć si ę w 
uszczypliwo ść, bo si ę to pani nie udaje.  

 
ObraŜona panna poszła naprzód w stron ę sadzawki, panowie za ni ą. Łowili ryby do 
pi ątej wieczorem, na spiekocie, gdy Ŝ dzie ń był gor ący. Ochocki złapał 
dwucalowego kiełbia, a panna Felicja oberwała sobie  koronk ę u r ękawa. Skutkiem 
czego wybuchn ął mi ędzy nimi spór o to, Ŝe młode panny nie maj ą poj ęcia o 
trzymaniu w ędki, a panowie nie mog ą jednej chwili usiedzie ć bez gadania.  
Pogodził ich dopiero dzwonek wzywaj ący na obiad. Po obiedzie baron oddalił si ę 
do swego pokoju (o tej godzinie zawsze chorował na migren ę), reszta za ś 
towarzystwa miała zebra ć si ę w parku, w altanie, gdzie zwykle jadano owoce.  



Wokulski przyszedł tam w pół godziny. My ślał, Ŝe b ędzie pierwszy, tymczasem 
zastał ju Ŝ wszystkie panie, którym Starski co ś wykładał. Siedział rozparty na 
brzozowym fotelu i mówił z min ą znudzon ą, uderzaj ąc szpicrózg ą w koniec buta:  
- Je Ŝeli w historii odegrały jak ąś rol ę mał Ŝeństwa, to bynajmniej nie te ze 
skłonno ści, ale te z rozs ądku. Co wiedzieliby śmy dzi ś o Jadwidze albo o Marii 
Leszczy ńskiej, gdyby panie te nie umiały zdecydowa ć si ę na rozs ądny wybór? Czym 
byłby Stefan Batory albo Napoleon I, gdyby nie po Ŝenili si ę z kobietami maj ącymi 
wpływy? Mał Ŝeństwo jest zbyt doniosłym aktem, a Ŝeby, przyst ępuj ąc do niego, 
moŜna było radzi ć si ę tylko serca. To nie jest poetyczny zwi ązek dwu dusz, to 
jest wa Ŝny wypadek dla mnóstwa osób í interesów. Niech ja d zi ś o Ŝeni ę si ę z 
pokojówk ą, cho ćby z guwernantk ą, a ju Ŝ jutro b ędę zgubiony w mojej sferze. Nikt 
mnie nie zapyta: jaka była temperatura moich uczu ć? ale jakie mam dochody na 
utrzymanie domu i kogo wprowadzam do rodziny? - Co innego mał Ŝeństwa polityczne, 
a co innego mał Ŝeństwo dla pieni ędzy z człowiekiem, którego si ę nie kocha - 
odpowiedziała prezesowa, patrz ąc w ziemi ę i b ębni ąc palcami po stole. - To gwałt 
zadany naj świ ętszym uczuciom. - Ach, kochana babciu - odparł Star ski z 
westchnieniem - łatwo to mówi ć o swobodzie uczu ć, kiedy si ę ma dwadzie ścia 
tysi ęcy rubli rocznie. "Podły pieni ądz! brzydki pieni ądz!" - wołaj ą wszyscy. Ale 
dlaczegó Ŝ to wszyscy, pocz ąwszy od parobka, sko ńczywszy na ministrze, kr ępuj ą 
swoj ą wolno ść prac ą obowi ązkową? Za co górnik i marynarz nara Ŝaj ą Ŝycie? 
Naturalnie, za ów podły pieni ądz, bo podły pieni ądz daje swobod ę cho ć przez par ę 
godzin na dzie ń, cho ć przez par ę miesi ęcy na rok, cho ć przez kilka lat w Ŝyciu. 
Wszyscy obłudnie gardzimy pieni ędzmi, lecz ka Ŝdy z nas wie, Ŝe jest to mierzwa, 
z której wyrasta wolno ść osobista, nauka, sztuka, nawet idealna miło ść. Gdzie Ŝ 
to wreszcie urodziła si ę miło ść rycerzy i trubadurów? Z pewno ści ą nie mi ędzy 
szewcami i kowalami, a nawet nie mi ędzy doktorami i adwokatami. Wypiel ęgnowały 
j ą klasy maj ętne, które utworzyły kobiet ę z delikatn ą cer ą i biał ą r ęką, które 
wydały m ęŜczyzn ę maj ącego dosy ć czasu na ubóstwianie kobiety. 
Jest tu wreszcie mi ędzy nami przedstawiciel ludzi czynu, pan Wokulski, który, 
jak mówi sama babcia, niejednokrotnie zło Ŝył dowody bohaterstwa. Co go ci ągnęło 
do niebezpiecze ństw?... Naturalnie pieni ądz, który dzi ś w jego r ęku jest 
pot ęgą... Zrobiło si ę cicho, wszystkie panie spojrzały na Wokulskiego. T en 
odparł po chwili milczenia: - Tak, ma pan racj ę, zdobyłem mój maj ątek w śród 
ci ęŜkich przygód, ale czy pan wie, dlaczegom go zdobywa ł?...  

 
- Za pozwoleniem - przerwał Starski - nie robi ę panu zarzutu, tylko owszem, 
uwaŜam to za chlubny przykład dla wszystkich. Sk ądŜe pan jednak wie, czy 
człowiek, który Ŝeni si ę lub wychodzi za m ąŜ dla pieni ędzy, nie ma równie Ŝ na 
widoku szlachetnych celów? Moi rodzice podobno pobr ali si ę z czystej miło ści; 
jednak przez całe Ŝycie nie byli szcz ęśliwi, a o mnie, owocu ich uczu ć, to ju Ŝ 
nie ma co mówi ć... Tymczasem moja czcigodna babka, tu obecna, wysz ła za m ąŜ 
wbrew skłonno ści i dzi ś jest błogosławie ństwem całej okolicy. Nawet lepiej - 
dodał całuj ąc prezesow ą w r ękę - gdy Ŝ poprawia bł ędy moich rodziców, którzy tak 
byli zaj ęci miło ści ą, Ŝe zapomnieli o maj ątku dla mnie... Zreszt ą - mamy drugi 
dowód w osobie uroczej pani W ąsowskiej... - O, mój panie - przerwała 
zarumieniona wdowa - mówisz tak, jakby ś był prokuratorem s ądu ostatecznego. Ja 
tak Ŝe odpowiem jak pan Wokulski: czy wiesz, dlaczegom t o zrobiła?...  
- Ale pani to zrobiła i babcia to zrobiła, i my wsz yscy to samo zrobimy - mówił 
z ironicznym chłodem Starski. - Wyj ąwszy, rozumie si ę, pana Wokulskiego, który 
ma akurat tyle pieni ędzy, ile ich potrzeba dla pofolgowania uczuciom...  
- I ja tak samo zrobiłem - odezwał si ę stłumionym głosem Wokulski.  
- O Ŝenił si ę pan dla maj ątku? - spytała wdówka, szeroko otwieraj ąc oczy.  
- Nie dla maj ątku, ale dlatego, a Ŝeby mie ć prac ę i nie umrze ć głodu. Znam dobrze 
to prawo, o którym mówi pan Starski...  
- A co? - wtr ącił Starski, patrz ąc na babk ę.  
- I dlatego, Ŝe znam, Ŝałuj ę tych, którzy musz ą mu ulega ć - zako ńczył Wokulski.  
- Jest to chyba najwi ększe nieszcz ęście w Ŝyciu.  

 
- Masz racj ę - rzekła prezesowa.  
- Zaczyna mnie pan interesowa ć, panie Wokulski - dodała pani W ąsowska, 
wyci ągaj ąc do niego r ękę. Panna Ewelina przez cały czas rozmowy była schylo na 
nad haftem. W tej chwili podniosła głow ę i spojrzała na Starskiego z takim 
wyrazem rozpaczy, Ŝe Wokulski zdziwił si ę... Ale Starski wci ąŜ uderzał 
szpicrózg ą koniec swego buta, gryzł cygaro i u śmiechał si ę na pół drwi ąco, na 



pół smutnie. Za altank ą rozległ si ę głos Ochockiego:  

 
- Widzisz, mówiłem ci, Ŝe tu jest pani... - No, to w altance, ale nie w krz akach 
- odpowiedziała młoda dziewczyna z koszykiem w r ęku.  
- Ach, głupia jeste ś! - mrukn ął Ochocki, wchodz ąc i niespokojnie patrz ąc na 
damy.  

 
- Oho! pan Julian znowu wkracza do nas jako triumfa tor - rzekła wdówka. - Ale Ŝ 
słowo honoru daj ę, Ŝe tylko dla skrócenia drogi szedłem przez klomby - tłumaczył 
si ę Ochocki.  
- I tak pan zjechał z drogi, jak dzi ś wioz ąc nas...  

 
- No, słowo honoru daj ę...  
- Ju Ŝ lepiej podprowad   mnie, zamiast si ę tłomaczy ć -przerwała prezesowa.  

 
Ochocki podał jej r ękę, ale miał min ę tak zakłopotan ą i kapelusz tak wsadzony na 
bakier, Ŝe pani W ąsowska nie mogła pohamowa ć nadmiaru wesoło ści, co na twarzy 
panny Felicji wywołało now ą seri ę rumie ńców, a Ochockiego zmusiło do rzucenia 
wdówce kilku gniewnych spojrze ń. Całe towarzystwo skr ęciło na lewo i boczn ą 
alej ą szło do budynków folwarcznych. Naprzód prezesowa z  Ochockim, za nimi 
dziewczyna z koszykiem, potem wdówka z pann ą Felicj ą, Wokulski, a za nim panna 
Ewelina ze Starskim. Przy furtce hałas na przodzie spot ęgował si ę, a w tej 
chwili Wokulskiemu przywidziało si ę, Ŝe słyszy za sob ą cich ą rozmow ę.  
- Czasem zdaje mi si ę, Ŝe wolałabym w grobie le Ŝeć... - szepn ęła panna Ewelina. 
- Odwagi... odwagi... - odpowiedział jej tym samym tonem Starski.  
Wokulski teraz dopiero zrozumiał cel wyprawy na fol wark, gdy w dziedzi ńcu 
wybiegło naprzeciw prezesowej całe stado kur, który m ona rzucała ziarno z kosza. 
Za kurami ukazała si ę ich dozorczyni, stara Mateuszowa, donosz ąc pani, Ŝe 
wszystko jest dobrze, tylko Ŝe z rana kr ąŜył nad dziedzi ńcem jastrz ąb, a po 
południu jedna z kur troch ę udławiła si ę kamieniem, ale ju Ŝ j ą min ęło. Po 
przegl ądzie drobiu prezesowa ć obejrzała obory i stajnie, gdzie parobcy, po 
wi ększej cz ęści ludzie dojrzałego wieku, składali jej raporta. T u o mało nie 
zdarzył si ę wypadek. Ze stajni bowiem nagle wybiegło spore  rebi ę i rzuciło si ę 
na prezesow ą przednimi nogami, jak pies, który staje na dwu łap ach. Szcz ęściem, 
Ochocki pohamował figlarne zwierz ę, a prezesowa dała mu zwykł ą porcj ę cukru...  

 
- On babci ę kiedy skaleczy - odezwał si ę niezadowolony Starski. - Kto widział 
przyzwyczaja ć do takich pieszczot  rebi ęta, z których pó  niej wyrastaj ą konie!  

 
- Zawsze mówisz rozs ądnie - odpowiedziała mu prezesowa, głaszcz ąc  rebaka, który 
kładł głow ę na jej ramieniu, a pó  niej biegł za ni ą tak, Ŝe parobcy musieli go 
zawraca ć do stajni. Nawet niektóre krowy poznawały swoj ą pani ą i witały j ą 
stłumionym rykiem, podobnym do mruczenia 
"Dziwna kobieta" - pomy ślał Wokulski, patrz ąc na staruszk ę, która umiała budzi ć 
miło ść dla siebie nie tylko w sercach zwierz ąt, lecz nawet ludzi. Po kolacji 
prezesowa poszła spa ć, a pani W ąsowska zaproponowała spacer po parku. Baron, 
lubo niech ętnie, zgodził si ę na projekt; wło Ŝył gruby paltot, szyj ę okr ęcił 
chustk ą i wzi ąwszy pod r ękę narzeczon ą, wysun ął si ę z ni ą naprzód. O czym 
mówili? Nikt nie wie, tyle tylko widziano, Ŝe ona była blada, on miał wypieki na 
twarzy. 
Około jedenastej w nocy wszyscy rozeszli si ę, a baron pokaszluj ąc, odprowadził 
Wokulskiego do jego pokoju.  
- Có Ŝ, przypatrzył si ę pan mojej narzeczonej?... Jaka ona pi ękna!...Obraz 
westalki, panie, prawda? A jeszcze kiedy na jej buz i uka Ŝe si ę ten wyraz dziwnej 
melancholii, uwa Ŝał pan, jest tak czaruj ąca, Ŝe... oddałbym za ni ą Ŝycie. Nikomu 
bym tego nie powiedział, wyj ąwszy pana, ale wie pan, ona robi na mnie takie 
wra Ŝenie, Ŝe nie wiem, czy o śmiel ę si ę kiedykolwiek pie ści ć j ą... chc ę tylko 
modli ć si ę do niej... Po prostu panie, kl ęczałbym u jej nóg i patrzył w oczy, 
szcz ęśliwy, gdyby mi pozwoliła, panie, pocałowa ć brzeg swojej sukni... Ale czy 
nie nudz ę pana?  

 
Gwałtownie zakaszlał si ę, tak Ŝe mu oczy krwi ą zabiegły. Odpocz ąwszy, mówił 
dalej: 



- Ja niecz ęsto kaszl ę, ale dzi ś troch ę zazi ębiłem si ę... i nawet nie zawsze 
jestem skłonny do zazi ębie ń, tylko w jesieni i na nowiu. No, ale to przejdzie,  
bo wła śnie onegdaj zaprosiłem na konsylium Chałubi ńskiego i Baranowskiego i ci 
mi powiedzieli, Ŝe bylem si ę szanował, b ędę zdrów... Pytałem ich równie Ŝ (mówi ę 
to tylko panu), co s ądzą o moim mał Ŝeństwie. Ale oni powiedzieli, Ŝe mał Ŝeństwo 
to taka rzecz osobista... Zwróciłem ich uwag ę, Ŝe lekarze berli ńscy od dawna ju Ŝ 
kazali mi si ę Ŝeni ć. To im dało do my ślenia i zaraz który ś rzekł: "A to szkoda, 
wielka szkoda, Ŝe pan natychmiast nie spełnił ich zalecenia..." Tot eŜ, powiem 
panu, obecnie jestem zdecydowany sko ńczy ć przed adwentem... Znowu napadł go 
kaszel. Odpocz ął i nagle spytał Wokulskiego zmienionym głosem: 
- Wierzy pan w Ŝycie przyszłe?  
- Dlaczego?...  
- Bo widzi pan, ta wiara chroni człowieka od rozpac zy. Ja na przykład rozumiem, 
Ŝe ani sam nie b ędę ju Ŝ tak szcz ęśliwy, jak bym mógł by ć kiedy ś, ani jej nie dam 
zupełnego szcz ęścia. Jedyn ą za ś pociech ę mam w tej my śli, Ŝe spotkamy si ę na 
innym, lepszym świecie, gdzie oboje b ędziemy młodzi. Przecie Ŝ ona - dodał 
zadumany - b ędzie i tam nale Ŝała do mnie, gdy Ŝ Pismo świ ęte uczy: "Co zwi ąŜecie 
na ziemi, b ędzie zwi ązane w niebie..." Pan mo Ŝe nie wierzy w to, tak jak i 
Ochocki; niech pan jednak przyzna, Ŝe... czasem... wierzy pan i wcale nie dałby 
pan słowa, Ŝe tak nie b ędzie?... 
Zegar za ścian ą wybił północ, baron zerwał si ę wyl ękniony i po Ŝegnał 
Wokulskiego. W kilka minut pó  niej jego zanosz ący si ę kaszel było słycha ć w 
drugim ko ńcu oficyny.  

 
Wokulski otworzył okno. Przy kuchni piały ogromnymi  głosami koguty kałakuckie, w 
parku kwilił puszczyk; na niebie urwała si ę jedna gwiazda i spadła gdzie ś za 
drzewami. Baron wci ąŜ kaszlał.  
"Czy wszyscy zakochani s ą tak ślepi jak on? - my ślał Wokulski. - Bo dla mnie, i 
chyba dla ka Ŝdego tutaj, jest jasne, Ŝe ta panna wcale go nie kocha. Mo Ŝe nawet 
kocha Starskiego...  

 
Nie rozumiem jeszcze sytuacji - ci ągnął dalej - ale najprawdopodobniej jest tak: 
panna idzie za m ąŜ dla pieni ędzy, a Starski swymi teoriami umacnia j ą w tym 
zamiarze. A mo Ŝe i on podkochuje si ę w niej?... Niepodobna. Pr ędzej ju Ŝ si ę ni ą 
znudził i gwałtem namawia do zam ąŜpój ścia. Chocia Ŝ... Nie, to byłaby potworna 
kombinacja. Tylko kobiety publiczne maj ą kochanków, którzy prowadz ą nimi handel.  
Co za głupie przypuszczenie!... Starski mo Ŝe istotnie by ć jej przyjacielem i 
radzi ć to, w co sam wierzy. On przecie Ŝ mówi otwarcie, Ŝe sam o Ŝeni si ę tylko z 
bogat ą kobiet ą. Zasada taka dobra jak ka Ŝda inna, powiedziałby Ochocki. Słusznie 
prezesowa mówiła kiedy ś, Ŝe dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca . 
Nasz przykład zniech ęcił ich do sentymentalizmu, wi ęc wierz ą w pot ęgę pieni ędzy, 
co zreszt ą dowodzi rozs ądku. Nie, ten Starski sprytny człowiek; mo Ŝe troch ę 
hulaka, pró Ŝniak, ale sprytu mu nie brak. Ciekawym tylko, za co  tak na nim u Ŝywa 
pani W ąsowska?... Zapewne ma do niego słabo ść, a Ŝe ma i pieni ądze, wi ęc w 
rezultacie pobior ą si ę. Zreszt ą - co mnie to obchodzi... 
Ciekawym, dlaczego prezesowa dzi ś nie wspominała o pannie Izabeli? No, ju Ŝ ja 
pyta ć si ę nie b ędę... Od razu wzi ęliby nas na j ęzyki..." Zasn ął i marzyło mu 
si ę, Ŝe jest baronem zakochanym i chorym, a Starski odgry wa przy nim rol ę 
przyjaciela domu. Ockn ął si ę i roze śmiał... Ju Ŝ to wyleczyłoby mnie od razu" - 
szepn ął. Ranek znowu zeszedł mu na łapaniu ryb z pann ą Felicj ą i Ochockim. Gdy 
zaś o pierwszej wszyscy zebrali si ę na śniadanie, pani W ąsowska odezwała si ę:  

 
- Babcia pozwoli nam osiodła ć dwa konie: mnie i panu Wokulskiemu, prawda? - A 
potem, zwróciwszy si ę do Wokulskiego, dodała:  
- Za pół godziny jedziemy. Od tej chwili zaczyna pa n słu Ŝbę przy mnie. - Pa ństwo 
tylko we dwoje pojad ą? - spytała zapłoniona panna Felicja..  
- Czy i ty miałaby ś ch ęć jecha ć z panem Julianem?  
- Tylko prosz ę... bez Ŝadnych dysponowa ń moj ą osob ą - zaprotestował Ochocki.  
- Felcia zostanie ze mn ą - wtr ąciła prezesowa. Pannie Felicji krew i łzy 
napłyn ęły do oczu. Spojrzała na Wokulskiego naprzód z gnie wem, potem ze wzgard ą, 
a nareszcie wybiegła z pokoju pod pozorem znalezien ia chustki. Gdy wróciła, 
wygl ądała jak Maria Stuart przebaczaj ąca swoim oprawcom i miała czerwony nosek. 
Punkt o drugiej przyprowadzono dwa pi ękne wierzchowce. Wokulski stan ął przy 



swoim, a w par ę minut ukazała si ę pani W ąsowska. Miała obcisł ą amazonk ę, 
kształty Junony, kasztanowate włosy zebrane w jeden  w ęzeł. Ko ńcem nogi oparła 
si ę na r ęku stangreta i jak spr ęŜyna rzuciła si ę na siodło. Szpicrózga dr Ŝała w 
jej r ęce. Wokulski tymczasem spokojnie dopasowywał strzem iona.  
- Pr ędzej, panie, pr ędzej - wołała, ści ągaj ąc lejce koniowi, który kr ęcił si ę w 
koło i przysiadał na zadzie. - Za bram ą ruszamy galopem... Avanti, Savoya!...  

 
Nareszcie Wokulski siadł na konia, pani W ąsowska niecierpliwie uderzyła swego 
szpicrózg ą i wyjechała za folwark. Droga ci ągnęła si ę alej ą lipow ą, maj ącą z 
wiorst ę długo ści. Po obu stronach le Ŝało szare pole, a na nim tu i ówdzie wida ć 
było sterty pszenicy, du Ŝe jak chaty. Niebo czyste, sło ńce wesołe, z daleka 
dolatywał j ęk młocarni.  
Kilka minut jechali kłusem. Potem pani W ąsowska poło Ŝyła r ękoje ść szpicrózgi na 
ustach, pochyliła si ę i poleciała galopem. Welon kapelusza chwiał si ę za ni ą jak 
popielate skrzydło.  

 
- Avanti! avanti!... 
Znowu biegli kilka minut. Nagle pani osadziła konia  na miejscu, była 
zarumieniona i zadyszana.  
- Dosy ć - rzekła - teraz pojedziemy wolno. Uniosła si ę na siodle i uwa Ŝnie 
patrzyła w stron ę bł ękitnego lasu, który było wida ć daleko na wschodzie. Aleja 
sko ńczyła si ę; jechali polem, na którym zieleniły si ę grusze i szarzały sterty.  
- Powiedz mi pan - rzekła - czy to wielka przyjemno ść dorabia ć si ę maj ątku?  

 
- Nie - odparł Wokulski po chwilowym namy śle.  

 
- Ale wydawa ć przyjemnie?  
- Nie wiem.  
- Nie wiesz pan? A jednak cuda opowiadaj ą o pa ńskim maj ątku. Mówi ą, Ŝe masz pan 
ze sze śćdziesi ąt tysi ęcy rocznie...  

 
- Dzi ś mam znacznie wi ęcej, ale wydaj ę bardzo mało.  

 
- Ile Ŝ?  
- Z dziesi ęć tysi ęcy.  
- Szkoda. Ja w roku zeszłym postanowiłam wyda ć mas ę pieni ędzy. Plenipotent i 
kasjer zapewniaj ą mnie, Ŝe wydałam dwadzie ścia siedem tysi ęcy... Szalałam, no - 
i nie spłoszyłam nudów... Dzi ś, my śl ę sobie, zapytam pana: jakie robi wra Ŝenie 
sze śćdziesi ąt tysi ęcy wydanych w ci ągu roku? ale pan tyle nie wydajesz. Szkoda.  

 
Wiesz pan co?... Wydaj kiedy sze śćdziesi ąt, no - sto tysi ęcy na rok i powiedz mi 
pan: czy to robi sensacj ę i jak ą? Dobrze?...  
- Z góry mog ę pani powiedzie ć, Ŝe nie robi.  
- Nie?... Wi ęc na có Ŝ s ą pieni ądze?:.. Je Ŝeli sto tysi ęcy rubli rocznie nie daje 
szcz ęścia, có Ŝ go da? - Mo Ŝna je mie ć przy tysi ącu rubli. Szcz ęście ka Ŝdy nosi w 
sobie.  

 
- Ale je sk ądsi ś bierze do siebie.  

 
- Nie, pani.  
- I to mówi pan, taki człowiek niezwykły?  
- Gdybym nawet był niezwykłym, to tylko przez cierp ienia, nie przez szcz ęście. A 
tym mniej nie przez wydatki. Pod lasem ukazał si ę tuman kurzu. Pani W ąsowska 
chwil ę popatrzyła, potem nagle zaci ęła konia i skr ęciła na prawo, w pole, bez 
drogi.  
- Avanti!... avanti!... Jechali z dziesi ęć minut, a teraz Wokulski zatrzymał 
konia. Stał na wzgórzu, nad ł ąką tak pi ękną jak marzenie. Co w niej było 
pi ęknym, czy zielono ść trawy, czy kr ęty bieg rzeczułki, czy drzewa pochylaj ące 
si ę nad ni ą, czy pogodne niebo? Wokulski nie wiedział.  

 



Ale pani W ąsowska nie zachwycała si ę. P ędziła z góry na złamanie karku, jakby 
chc ąc zaimponowa ć swemu towarzyszowi odwag ą. Gdy Wokulski powoli zjechał z góry, 
zwróciła do niego konia i zawołała niecierpliwie:  
- Ach, panie, czy pan zawsze taki nudny? Przecie Ŝ nie po to wzi ęłam pana na 
spacer, a Ŝeby ziewa ć. Prosz ę mnie bawi ć, tylko zaraz...  
- Zaraz?... Dobrze. Pan Starski jest to bardzo zajm uj ący człowiek. Pochyliła si ę 
na siodło, jakby padaj ąc w tył, i przeci ągle spojrzała Wokulskiemu w oczy.  
- Ach! - zawołała ze śmiechem - nie spodziewałam si ę usłysze ć tak banalnego 
frazesu od pana... Pan Starski zajmuj ący... Dla kogo?...Chyba dla takich... 
takich... łab ędzic jak panna Ewelina, bo na przykład ju Ŝ dla mnie przestał nim 
być...  
- Jednak Ŝe...  
- Nie ma jednak Ŝe. Był nim kiedy ś, kiedym miała zamiar sta ć si ę męczennic ą 
mał Ŝeństwa. Na szcz ęście, mój m ąŜ znalazł si ę tak uprzejmie, Ŝe pr ędko umarł, a 
pan Starski jest tak nieskomplikowany, Ŝe nawet przy moim zasobie do świadczenia 
poznałam si ę na nim w tydzie ń. Ma zawsze taki sam zarost a la arcyksi ąŜę Rudolf 
i ten sam sposób uwodzenia kobiet. Jego spojrzenia,  półsłówka, tajemniczo ść znam 
tak dobrze jak krój jego Ŝakietu. Zawsze tak samo unika panien bez posagu, je st 
cynicznym z m ęŜatkami, a wzdychaj ącym przy pannach, które maj ą wyj ść za m ąŜ. Mój 
BoŜe, ilu ja podobnych spotkałam w Ŝyciu!... Dzi ś trzeba mi czego ś nowego...  

 
- W takim razie pan Ochocki... - O tak, Ochocki jes t zajmuj ący, a mógłby nawet 
być niebezpieczny, ale - na to ja musiałabym drugi raz  si ę urodzi ć. To człowiek 
nnie z tego świata, do któregoja nale Ŝę sercem i dusz ą... Ach, jaki on naiwny, a 
jaki wspaniały! Wierzy w idealn ą miło ść, z któr ą zamkn ąłby si ę w swoim 
laboratorium i był pewnym, Ŝe go nigdy nie zdradzi... Nie, on nie dla mnie...  

 
- Có Ŝ znowu z tym siodłem! - zawołała nagle. - Mój panie , popr ęg mi si ę 
odpi ął... prosz ę zobaczy ć... Wokulski zeskoczył z konia. - Zsi ądzie pani? - 
zapytał. - Ani my śl ę. Niech pan tak obejrzy. Zaszedł z prawej strony - popr ęg 
był mocno przypasany. - Ale Ŝ nie tam... O tu... Tu co ś psuje si ę, około 
strzemienia.  

 
Zawahał si ę, lecz odsun ął jej amazonk ę i wło Ŝył r ękę pod siodło. Nagle krew 
uderzyła mu do głowy: wdówka w taki sposób ruszyła nogą, Ŝe jej kolano dotkn ęło 
twarzy Wokulskiego. 
- No i có Ŝ?... No i có Ŝ?... - pytała niecierpliwie.  
- Nic - odparł. - Popr ęg jest mocny...  
- Pocałowałe ś mnie pan w nog ę?!... - krzykn ęła. - Nie. Wtedy trzasn ęła konia 
szpicrózg ą i poleciała cwałem, szepcz ąc:  
"Głupiec czy kamie ń!..." 
Wokulski powoli siadł na konia. Niewysłowiony Ŝal ścisn ął mu serce, gdy 
pomyślał:  

 
"Czy i panna Izabela je  dzi konno?... I kto te Ŝ jej poprawia siodło?..."Kiedy 
dojechał do pani W ąsowskiej, wybuchn ęła śmiechem:  

 
- Cha! cha! cha!... Jeste ś pan nieoceniony!... - A potem zacz ęła mówi ć niskim, 
metalowym głosem: - Na karcie mojej historii zapisa ł si ę pi ękny dzie ń - 
odegrałam rol ę Putyfarowej i znalazłam Józefa... Cha! cha! cha!.. . Jedna tylko 
rzecz napełnia mnie obaw ą: Ŝe pan nawet nie potrafisz oceni ć, jak ja umiem 
zawraca ć głowy. W takiej chwili stu innych na pa ńskim miejscu powiedziałoby, Ŝe 
Ŝyć beze mnie nie mog ą, Ŝe zabrałam im spokój i tam dalej... A ten odpowiada  
krótko: nie!... Za to jedno: "nie" powiniene ś pan dosta ć w królestwie niebieskim 
krzesło pomi ędzy niewini ątkami. Takie wysokie krzesełko z por ęcz ą z przodu... 
Cha! cha! cha!... Tarzała si ę na siodle ze śmiechu.  

 
- I co by pani z tego przyszło, gdybym odpowiedział  jak inni?  
- Miałabym jeden triumf wi ęcej.  
- A z tego co pani przyjdzie?  
- Zapełniam sobie pustk ę Ŝycia. Z dziesi ęciu tych, którzy mi si ę o świadczaj ą, 
wybieram jednego, który wydaje mi si ę najciekawszym, bawi ę si ę nim, marz ę o 
nim...  



- A potem? - Robi ę przegl ąd nast ępnej dziesi ątki i wybieram nowego. 
- I tak cz ęsto? - Cho ćby co miesi ąc. Co pan chce - dodała wzruszaj ąc ramionami - 
to miło ść wieku pary i elektryczno ści.  

 
- A tak. Nawet przypomina kolej Ŝelazn ą.  
- Leci jak burza i sypie iskry?... - Nie. Je  dzi pr ędko i bierze pasa Ŝerów, ilu 
si ę da.  

 
- O, panie Wokulski!...  
- Nie chciałem obrazi ć pani: sformułowałem tylko to, com słyszał. Pani W ąsowska 
przygryzła usta. Jechali jaki ś czas, milcz ąc. Po chwili znowu zabrała głos pani 
Wąsowska.  
- Ju Ŝ okre śliłam sobie pana: pan jeste ś pedant. Co wieczór, nie wiem o której, 
ale zapewne przed dziesi ąt ą, robisz pan rachunki, potem idziesz spa ć, ale przed 
spaniem mówisz pacierz, gło śno powtarzaj ąc: Nie po Ŝądaj Ŝony bli  niego twego. 
Czy tak?...  
- Niech pani mówi dalej.  
- Nie b ędę nic mówi ć, bo mnie ju Ŝ i rozmowa z panem dr ęczy. Ach, ten świat daje 
nam same zawody!... Kiedy kładziemy pierwsz ą sukni ę z trenem, kiedy idziemy na 
pierwszy bal, kiedy pierwszy raz kochamy - zdaje si ę nam, Ŝe otó Ŝ jest co ś 
nowego... Lecz po chwili przekonywamy si ę, Ŝe to ju Ŝ było albo Ŝe to jest - 
nic... Pami ętam, w roku zeszłym, w Krymie, jechali śmy w kilka osób bardzo dzik ą 
drog ą, po której kiedy ś snuli si ę rozbójnicy. I wła śnie gdy rozmawiamy o tym, 
wysuwa si ę spoza skały dwu Tatarów... Chwała Bogu! my śl ę, ci zechc ą nas zabi ć, 
bo miny mieli okropne, cho ć bardzo przystojni ludzie. A oni, wie pan, z jak ą 
wyst ąpili propozycj ą?... A Ŝeby kupi ć od nich winogron!... Panie! Oni nam 
sprzedawali winogrona, kiedy ja my ślałam o bandytach. Chciałam ich wybi ć ze 
zło ści, naprawd ę. Otó Ŝ - pan dzisiaj przypomniał mi tych Tatarów... Preze sowa 
przez kilka tygodni tłomaczyła mi, Ŝe pan jeste ś oryginalny człowiek, zupełnie 
inny od innych, a tymczasem widz ę, Ŝe pan jeste ś najzwyklejszy pedant. Czy tak?  

 
- Tak. 
- Widzi pan, jak ja si ę znam na ludziach. Mo Ŝe by śmy jeszcze pojechali galopem. 
Albo - nie, ju Ŝ mi si ę nie chce, jestem zm ęczona. Ach... gdybym cho ć raz w Ŝyciu 
spotkała prawdziwie nowego człowieka...  

 
- A z tego co by pani przyszło?  
- Miałby jaki ś nowy sposób post ępowania, mówiłby mi nowe rzeczy, czasami 
rozgniewałby mnie do łez, potem sam śmiertelnie obraziłby si ę na mnie, a potem - 
naturalnie musiałby przeprasza ć. O, ten zakochałby si ę we mnie do szale ństwa!  
Wpiłabym mu si ę tak w serce i pami ęć, Ŝe nawet w grobie nie zapomniałby o 
mnie... No, tak ą miło ść - rozumiem.  

 
- A pani co by mu dała w zamian? - spytał Wokulski,  któremu robiło si ę coraz 
ci ęŜej i smutniej.  
- Czy ja wiem? Mo Ŝe i ja zdecydowałabym si ę na jakie szale ństwo...  
- Teraz ja powiem, co by ten nowy człowiek dostał o d pani - mówił Wokulski, 
czuj ąc, Ŝe zbiera w nim gorycz. - Naprzód, dostałby dług ą list ę wielbicieli 
dawniejszych, nast ępnie, drug ą list ę wielbicieli, którzy nast ąpi ą po nim, a w 
czasie antraktu miałby mo Ŝność sprawdzania... czy na koniu dobrze le Ŝy siodło...  

 
- To nikczemne, co pan powiedziałe ś! - krzykn ęła pani W ąsowska, ściskaj ąc 
szpicrózg ę.  

 
- Tylko powtórzenie tego, co słyszałem od pani. Je Ŝeli jednak mówi ę za śmiało na 
tak krótk ą znajomo ść...  

 
- Owszem, słucham... Mo Ŝe pa ńskie impertynencje b ędą ciekawsze ani Ŝeli ta 
chłodna grzeczno ść, któr ą od dawna umiem na pami ęć. Naturalnie, taki człowiek 
jak pan gardzi takimi kobietami jak ja... No, śmiało...  

 



- Za pozwoleniem. Przede wszystkim nie u Ŝywajmy zbyt silnych wyrazów, które 
wcale nie odpowiadaj ą spacerowej sytuacji. Mi ędzy nami nie ma mowy o uczuciach, 
tylko o pogl ądach. Otó Ŝ, moim zdaniem, w pogl ądzie pani na miło ść istniej ą nie 
daj ące si ę pogodzi ć kontrasty.  

 
- Prosz ę? - zdziwiła si ę wdówka. - To, co pan nazywasz kontrastami, ja 
najdoskonalej godz ę w Ŝyciu. 
- Mówi pani o cz ęstej zmianie kochanków... 
- Je Ŝeli łaska, nazwijmy ich wielbicielami. 
- A nast ępnie, chce pani znale  ć jakiego ś nowego i nietuzinkowego człowieka, 
który by nawet w grobie nie zapomniał o pani. Otó Ŝ, o ile ja znam ludzk ą natur ę, 
jest to cel nie do osi ągni ęcia. Ani pani z rozrzutnej w swoich wzgl ędach nie 
stanie si ę oszcz ędną, ani człowiek nietuzinkowy nie zechce zaj ąć miejsca po śród 
kilku tuzinów...  
- Mo Ŝe o tym nie wiedzie ć - przerwała wdówka.  
- Ach, wi ęc mamy i mistyfikacj ę, dla udania si ę której potrzeba, a Ŝeby bohater 
pani był ślepy i głupi. Ale cho ćby takim był wybrany, czy sama pani miałaby 
odwagę zwodzi ć człowieka, który by a Ŝ tak pani ą kochał?...  
- Dobrze, wi ęc powiedziałabym mu wszystko, ko ńcz ąc w ten sposób: pami ętaj, Ŝe 
Chrystus przebaczył Magdalenie, od której przecie j a jestem mniej grzeszna, no i 
przynajmniej mam równie pi ękne włosy...  
- I to by mu wystarczyło?  
- Ja s ądzę.  
 
- A gdyby mu nie wystarczyło?  
- Zostawiłabym go w spokoju i odeszłabym.  
Ale pierwej wpiłaby mu si ę pani w serce i w pami ęć tak, a Ŝeby pani nawet w 
grobie nie zapomniał!... - wybuchn ął Wokulski. - Pi ękny świat, ten wasz świat...  

 
I miłe s ą te kobiety, przy których, kiedy im człowiek w najl epszej wierze oddaje 
własn ą dusz ę, jeszcze musi spogl ądać na zegarek, a Ŝeby nie spotkał swoich 
poprzedników i nie przeszkadzał nast ępcom. Pani, nawet ciasto, a Ŝeby wyrosło, 
potrzebuje dłu Ŝszego czasu; czy wi ęc podobna wielkie uczucie wyhodowa ć w takim 
pośpiechu, na takim jarmarku?...  

 
Niech pani skwituje z wielkich uczu ć, to pozbawia snu i odbiera apetytu. Po co 
kiedy ś zatruwa ć Ŝycie jakiemu ś człowiekowi, którego zapewne dzi ś jeszcze pani 
nie zna? Po co sobie samej m ąci ć dobry humor? Lepiej trwa ć przy programie 
pr ędkich i cz ęstych zwyci ęstw, które innym nie szkodz ą, a pani jako ś zapełniaj ą 
Ŝycie.  

 
- Ju Ŝ pan sko ńczył, panie Wokulski? 
- Chyba Ŝe tak...  
- Wi ęc teraz ja panu powiem. Wszyscy jeste ście podli...  

 
- Znowu silny wyraz.  
- Pa ńskie były silniejsze. Wszyscy jeste ście n ędznicy. Kiedy kobieta, w pewnej 
epoce Ŝycia, marzy o idealnej miło ści, wy śmiewacie jej złudzenia i domagacie si ę 
kokieterii, bez której panna jest dla was nudna, a męŜatka głupia. A dopiero gdy 
dzi ęki zbiorowym usiłowaniom pozwoli prawi ć sobie banalne o świadczyny, patrze ć 
słodko w oczy, ściska ć za r ęce, wówczas z ciemnego k ąta wyłazi jaki ś oryginalny 
egzemplarz w kapturze Piotra z Amiens i uroczy ście wyklina kobiet ę, stworzon ą na 
obraz i podobie ństwo Adamowych synów. "Tobie ju Ŝ nie wolno kocha ć, ty ju Ŝ nie 
będziesz nigdy prawdziwie kochana, bo miała ś nieszcz ęście znale  ć si ę w śród 
jarmarku, bo ś straciła złudzenia!" A któ Ŝ j ą z nich okradł, je Ŝeli nie pa ńscy 
rodzeni bracia?... I có Ŝ to za świat, który naprzód obdziera z ideałów, a potem 
skazuje obdartego?... 
Pani W ąsowska wydobyła chustk ę z kieszeni i pocz ęła j ą gry  ć. Na rz ęsach 
błysn ęła jej łza i spadła na ko ńsk ą grzyw ę.  

 
- Jed   pan ju Ŝ sobie - zawołała - jeste ś pan dra Ŝni ąco płytki. Jed    pan... jed  
i przyszlij mi Starskiego; jego bezczelno ść jest zabawniejsza od pana 
ksi ęŜowskiej powagi... Wokulski ukłonił si ę i pojechał naprzód. Był zgryziony i 



zakłopotany.  

 
- Gdzie pan jedziesz?... nie t ędy... Ach, prawda, gotów pan jeste ś zbł ądzi ć, a 
pó  niej mówi ć wszystkim przy obiedzie, Ŝem ci ę sprowadziła z prostej drogi.  
Prosz ę za mn ą... Jad ąc o kilka kroków za pani ą Wąsowsk ą, Wokulski rozmy ślał:  

 
"Wi ęc to taki świat? Jedne w nim sprzedaj ą si ę ludziom prawie zgrzybiałym, a 
inne traktuj ą ludzkie serca jak pol ędwic ę. Dziwna to jednak kobieta z tej 
pani!... bo zł ą nie jest, ma nawet szlachetne porywy..."  
W pół godziny wjechali znowu na wzgórza, z których wida ć było dwór prezesowej.  
Pani W ąsowska nagle zawróciła konia i bystro patrz ąc na Wokulskiego spytała:  
- Mi ędzy nami pokój czy wojna?...  
- Czy mog ę by ć szczerym? 
- Prosz ę. - Mam dla pani gł ębok ą wdzi ęczno ść. W jednej godzinie dowiedziałem si ę 
od pani wi ęcej ani Ŝeli przez całe Ŝycie. - Ode mnie?... Zdaje si ę panu. Mam w 
sobie par ę kropli krwi w ęgierskiej, wi ęc kiedy wsi ądę na konia, szalej ę i plot ę 
niedorzeczno ści. Notabene - nie cofam nic z tego, com powiedział a, ale mylisz 
si ę pan, je Ŝeli s ądzisz, Ŝeś mnie ju Ŝ poznał. A teraz pocałuj mnie pan w r ękę; 
jeste ś pan rzeczywi ście interesuj ący.  

 
Wyci ągnęła r ękę, któr ą Wokulski ucałował, szeroko otwieraj ąc oczy ze zdziwienia. 
 
 
ROZDZIAŁ SIÓDMY  
POD JEDNYM DACHEM 
 
W tej samej porze, kiedy Wokulski z pani ą Wąsowsk ą kłócił si ę albo galopował po 
ł ące, z maj ątku hrabiny do Zasławka doje ŜdŜała panna Izabela. Wczoraj otrzymała 
od prezesowej list, wyprawiony przez umy ślnego posła ńca, a dzi ś na wyra  ne 
Ŝądanie swej ciotki wyjechała, lubo niech ętnie. Była pewna, Ŝe w Zasławku ju Ŝ 
znajduje si ę mocno protegowany przez prezesow ą Wokulski; taka wi ęc nagła podró Ŝ 
wydała jej si ę niewła ściw ą.  

 
"Cho ćbym nawet musiała kiedy ś wyj ść za niego - mówiła sobie - to jeszcze nie mam 
racji śpieszy ć na powitanie".  

 
Ale poniewa Ŝ rzeczy spakowano, powóz zajechał, a nawet z przedn iego siedzenia 
wygl ądała ju Ŝ jej pokojówka, wi ęc panna Izabela zdecydowała si ę na 
wyjazd.Po Ŝegnanie jej z rodzin ą było pełne znaczenia. Pan Ł ęcki, ci ągle 
rozstrojony, przecierał oczy, a hrabina, wsun ąwszy jej w r ękę aksamitny woreczek 
z pieni ędzmi, pocałowała j ą w czoło i rzekła: - Nie radz ę ani odradzam. Masz 
rozum, wiesz, jakie jest poło Ŝenie, wi ęc sama musisz co ś postanowi ć i przyj ąć 
konsekwencje. Co postanowi ć?... jakie przyj ąć konsekwencje?... o tym nie 
wspomniała hrabina.  

 
Tegoroczny pobyt na wsi gł ęboko zmodyfikował niektóre pogl ądy panny Izabeli; nie 
sprawiło tego jednak świe Ŝe powietrze ani pi ękne krajobrazy, ale wypadki i 
moŜność spokojnego zastanowienia si ę nad nimi.  

 
Przyjechała tu na wyra  ne Ŝądanie ciotki, dla Starskiego, o którym powszechnie 
mówiono, Ŝe odziedziczy maj ątek po prezesowej. Tymczasem prezesowa, 
przypatrzywszy si ę swemu ciotecznemu wnukowi, o świadczyła, Ŝe co najwy Ŝej 
zapisze mu tysi ąc rubli do Ŝywotniej renty, która zapewne bardzo mu si ę przyda na 
staro ść. Cały za ś maj ątek postanowiła zapisa ć na podrzutków i ich nieszcz ęśliwe 
matki.  
Od tej chwili Starski w oczach hrabiny stracił wsze lk ą warto ść. Stracił j ą i u 
panny Izabeli, o świadczywszy pewnego razu, Ŝe nigdy nie o Ŝeniłby si ę z "goł ą 
panną"; raczej z Chink ą albo z Japonk ą, byle miała kilkadziesi ąt tysi ęcy rubli 
rocznie.  

 



- Za mniejszy dochód nie warto ryzykowa ć przyszło ści - powiedział. Poniewa Ŝ tak 
powiedział, wi ęc panna Izabela przestała go traktowa ć jako powa Ŝnego epuzera.  

 
Ale poniewa Ŝ mówi ąc to, z cicha westchn ął i spojrzał na ni ą przelotnie, wi ęc 
panna Izabela pomy ślała, Ŝe pi ękny Kazio musi mie ć jak ąś sercow ą tajemnic ę i Ŝe 
szukaj ąc bogatej Ŝony robi ofiar ę. Dla kogo?... Mo Ŝe dla niej... biedny 
chłopiec, ale trudno. Kiedy ś moŜe znajdzie si ę sposób osłodzenia jego cierpie ń, 
lecz dzi ś nale Ŝy go trzyma ć z daleka. Co przychodziło tym łatwiej, Ŝe Starski 
pocz ął gwałtownie zaleca ć si ę do bogatej pani W ąsowskiej i kr ąŜyć z daleka około 
panny Eweliny Janockiej, zapewne dla zatarcia do re szty śladów, Ŝe kiedy ś kochał 
si ę w pannie Izabeli.  

 
"Biedny chłopiec, ale trudno. śycie ma swoje obowi ązki, które trzeba spełni ć, 
cho ć s ą ci ęŜkie".  
W taki sposób Starski, mo Ŝe najstosowniejszy dla panny Izabeli epuzer, 
wykre ślony został z listy jej konkurentów. Nie mógł Ŝeni ć si ę z pann ą ubog ą, 
musiał szuka ć Ŝony bogatej; były to dwie nieprzebyte mi ędzy nimi przepa ście.  

 
Drugi jej konkurent, baron, wykre ślił si ę sam, zar ęczywszy si ę z pann ą Ewelin ą.  

 
Panna Izabela czuła wstr ęt do barona, dopóki starał si ę o jej wzgl ędy; lecz gdy 
j ą tak nagle opu ścił, prawie Ŝe si ę zatrwo Ŝyła. Jak to, wi ęc na świecie s ą 
kobiety, dla których mo Ŝna wyrzec si ę jej?!... Jak to, wi ęc mo Ŝe nadej ść chwila, 
w której pann ę Izabel ę opuszcz ą nawet tak podeszłego wieku 
wielbiciele?...Zdawało jej si ę, Ŝe ziemia dr Ŝy jej pod nogami, i pod wpływem nie 
okre ślonych obaw, jakie j ą wówczas ogarn ęły, panna Izabela odezwała si ę do 
prezesowej o Wokulskim dosy ć Ŝyczliwie. Kto wie nawet, czy nie powiedziała tych 
słów:  
- Co si ę te Ŝ dzieje z panem Wokulskim? Bardzo Ŝałuj ę, Ŝe moŜe mie ć Ŝal do mnie.  
Nieraz wyrzucam sobie, Ŝe nie post ępowałam z nim tak, jak zasługiwał. Spu ściła 
oczy i zarumieniła si ę w ten sposób, Ŝe prezesowej wydało si ę koniecznym 
zaprosi ć Wokulskiego na wie ś. "Niech si ę sobie przypatrz ą na świe Ŝym powietrzu - 
myślała staruszka - a b ędzie, co Bóg da. On brylant mi ędzy m ęŜczyznami, ona 
tak Ŝe dobre dziecko, wi ęc mo Ŝe si ę porozumiej ą. Bo Ŝe on ma do niej słabo ść, to 
prawie bym si ę zało Ŝyła". W kilka dni panna Izabela, ochłon ąwszy z 
nieprzyjemnych wra Ŝeń, pocz ęła Ŝałowa ć swojej wzmianki o Wokulskim przed 
prezesow ą.  

 
"Jeszcze gotów pomy śle ć, Ŝe wyszłabym za niego..."- rzekła do siebie.  

 
Tymczasem prezesowa zwierzyła si ę przed bawi ącą u niej pani ą Wąsowsk ą, Ŝe 
przyjedzie do Zasławka Wokulski, bardzo bogaty wdow iec, człowiek ze wszech miar 
niepospolity, którego chciałaby o Ŝeni ć i który kto wie, czy nie kocha si ę w 
pannie Izabeli...  
Pani W ąsowska bardzo oboj ętnie słuchała o maj ątku, o wdowie ństwie i o 
matrymonialnych kwalifikacjach Wokulskiego. Lecz gd y prezesowa nazwała go 
człowiekiem niepospolitym, zaciekawiła si ę; dowiedziawszy si ę za ś, Ŝe moŜe 
kocha ć pann ę Izabel ę, rzuciła si ę jak rumak szlachetnej krwi, niebacznie 
dotkni ęty ostrog ą. Pani W ąsowska była najlepsz ą kobiet ą, nie my ślała powtórnie 
wychodzi ć za m ąŜ, a tym mniej odbiera ć innym paniom konkurentów. Dopóki jednak 
Ŝyła na świecie, nie mogła pozwoli ć na to, a Ŝeby jaki m ęŜczyzna mógł kocha ć si ę 
w jakiej ś innej kobiecie, nie w niej. śeni ć si ę dla interesu ma prawo; pani 
Wąsowska gotowa mu była nawet pomaga ć, ale uwielbia ć - mo Ŝna było tylko j ą. Nie 
dlatego nawet, a Ŝeby uwa Ŝała si ę za najpi ękniejsz ą, ale Ŝe... tak ą ju Ŝ miała 
słabo ść.  

 
Dowiedziawszy si ę, Ŝe panna Izabela dzi ś przyje ŜdŜa, pani W ąsowska gwałtem 
zabrała na spacer Wokulskiego. Gdy za ś na go ści ńcu pod lasem zobaczyła tuman 
kurzu, wzniecony przez powóz jej rywalki, skr ęciła na ł ąkę i tam zrobiła wielk ą 
scen ę z siodłem, która jej si ę nie udała.  
Tymczasem panna Izabela dojechała do dworu. Całe to warzystwo przyj ęło j ą na 
Ganku, witaj ąc prawie tymi samymi wyrazami.  
- Wiesz - szepn ęła jej prezesowa - przyjechał Wokulski.  



- Tylko pani nam brakło - zawołał baron - a Ŝeby Zasławek był podobny do raju. Bo 
ju Ŝ mamy tu bardzo przyjemnego towarzysza znakomitego i go ścia... Panna Felcia 
Janocka wzi ęła na bok pann ę Izabel ę i ze łzami w głosie pocz ęła jej opowiada ć:  

 
- Wiesz, przyjechał tu pan Wokulski... Ach, gdyby ś wiedziała, co to za 
człowiek!... Ale wol ę ci nic nie mówi ć, bo i ty jeszcze pomy ślisz, Ŝe jestem nim 
zaj ęta... No i wyobra   sobie: pani W ąsowska kazała mu jecha ć ze sob ą na spacer, 
sam na sam... Gdyby ś wiedziała, jak si ę biedak rumienił!... A ja za ni ą. Bo i ja 
chodziłam z nim na ryby, ale tylko tu, do sadzawki,  i jeszcze był z nami pan 
Julian. Ale Ŝebym miała tylko z nim jecha ć konno?... Za nic w świecie!... 
wolałabym umrze ć...  

 
Uwolniwszy si ę od witaj ących, panna Izabela poszła do przeznaczonego dla ni ej 
pokoju. "Dra Ŝni mnie ten Wokulski" - szepn ęła. W gruncie rzeczy nie było to 
rozdra Ŝnienie, ale co ś innego. Jad ąc tu, panna Izabela czuła niech ęć do 
prezesowej za jej gwałtowne zaprosiny, do ciotki, Ŝe jej kazała natychmiast 
jecha ć, a nade wszystko do Wokulskiego. "Wi ęc naprawd ę - mówiła sobie - chc ą 
mnie odda ć temu parweniuszowi?... A, zobaczy, jak na tym wyjd zie!..." 
Była pewna, Ŝe pierwszym człowiekiem, który j ą powita, b ędzie Wokulski, i 
postanowiła traktowa ć go z najwy Ŝsz ą pogard ą. Tymczasem Wokulski nie tylko nie 
wybiegł na jej spotkanie, ale pojechał na spacer z pani ą Wąsowsk ą. To w przykry 
sposób dotkn ęło pann ę Izabel ę i pomy ślała:  

 
"Zawsze kokietka z niej, cho ć ju Ŝ ma lat trzydzie ści!..."Gdy baron nazwał 
Wokulskiego znakomitym go ściem, panna Izabela uczuła jakby dum ę, ale było to 
bardzo przelotne uczucie. Gdy za ś panna Felicja w niedwuznaczny sposób zdradziła 
si ę, Ŝe jest o Wokulskiego zazdrosn ą, pann ę Izabel ę ogarn ął jakby niepokój, ale 
tylko na chwil ę.  
" Naiwna jest ta Felcia" - rzekła do siebie. 
Krótko mówi ąc: przez cał ą drog ę planowana wzgarda dla Wokulskiego całkiem 
znikn ęła wobec mieszaniny takich uczu ć jak, lekki gniew, lekkie zadowolenie i 
lekka obawa. W tej chwili Wokulski przedstawiał si ę pannie Izabeli inaczej ni Ŝ 
dotychczas. Nie był to ju Ŝ jaki ś tam kupiec galanteryjny, ale człowiek, który 
wracał z Pary Ŝa, miał ogromny maj ątek i stosunki, którym zachwycał si ę baron, 
którego kokietowała W ąsowska...  

 
Ledwie panna Izabela miała czas przebra ć si ę, do pokoju jej weszła prezesowa. - 
Moja Belu - rzekła staruszka, ucałowawszy j ą jeszcze raz - dlaczegó Ŝ to Joasia 
nie chce przyjecha ć do mnie?  
- Papo jest niezdrów, wi ęc nie chce go opuszcza ć.  
- Prosz ę ci ę... prosz ę ci ę, tylko tego mi nie mów. Nie przyjedzie, bo nie chc e 
spotka ć si ę z Wokulskim, oto cały sekret... - mówiła nieco wzr uszona prezesowa.  
- On dla niej wtedy dobry, kiedy sypie pieni ądze na jej ochron ę... Powiem ci, 
Belu, Ŝe twoja ciotka nigdy ju Ŝ nie b ędzie mie ć rozumu...  
W pannie Izabeli odezwały si ę dawne gorycze.  
- Mo Ŝe ciocia nie uwa Ŝa za stosowne okazywa ć tylu wzgl ędów kupcowi - rzekła, 
rumieni ąc si ę.  
- Kupiec!... kupiec!... - wybuchn ęła prezesowa. - Wokulscy s ą tak dobr ą szlacht ą 
jak Starscy, a nawet Zasławscy... A co si ę tyczy kupiectwa... Moja Belu, 
Wokulski nie sprzedawał tego, co dziadek twojej cio tki... Mo Ŝesz jej to 
powiedzie ć przy okazji. Wol ę uczciwego kupca ani Ŝeli dziesi ęciu austriackich 
hrabiów. Znam ja dobrze warto ść ich tytułów.  

 
- Przyzna pani jednak, Ŝe urodzenie...  
Prezesowa roze śmiała si ę ironicznie.  

 
- Wierz mi, Belu, Ŝe urodzenie jest najmniejsz ą zasług ą tych, którzy si ę rodz ą.  
A co do czysto ści krwi... Ach, Bo Ŝe! wielkie to szcz ęście, Ŝe nie bardzo 
zajmujemy si ę sprawdzaniem tych rzeczy. Powiadam ci, Ŝe o czyim ś urodzeniu nie 
warto rozmawia ć z lud  mi starymi jak ja. Tacy bowiem zwykle pami ętaj ą dziadów i 
ojców i nieraz dziwi ą si ę: dlaczego wnuk jest podobny do kamerdynera, a nie do 
ojca. No, wiele si ę tłumaczy zapatrzeniem.  

 



- Pani jednak bardzo lubi pana Wokulskiego - szepn ęła panna Izabela.  
- Tak jest, bardzo! - zawołała z moc ą staruszka. - Kochałam jego stryja, przez 
całe Ŝycie byłam nieszcz ęśliwa dlatego tylko, Ŝe oderwano mnie od niego, i to z 
tych samych pobudek, dla których twoja ciotka usiłu je dzi ś lekcewa Ŝyć 
Wokulskiego. Ale on nie da sob ą pomiata ć, o nie!... - mówiła prezesowa. - Kto z 
takiej n ędzy potrafił wydoby ć si ę, kto bez cienia zarzutu zrobił maj ątek, 
wykształcił si ę tak jak on, ten mo Ŝe nie dba ć o opinie salonów. Wiesz chyba, 
jak ą on dzi ś gra rol ę i po co je  dził do Pary Ŝa... Otó Ŝ zapewniam ci ę, Ŝe nie on 
do salonów, ale salony do niego przyjd ą, a pierwsz ą b ędzie twoja ciotka, je Ŝeli 
zdarzy si ę interes. Ja znam salony lepiej ni Ŝ ty, moje dziecko, i wierz mi, Ŝe 
one bardzo pr ędko znajd ą si ę w przedpokoju Wokulskiego. To nie taki pró Ŝniak jak 
Starski ani marzyciel jak ksi ąŜę, ani półgłówek jak Krzeszowski... To człowiek 
czynu... Szcz ęśliw ą b ędzie kobieta, któr ą on wybierze za Ŝonę... Na 
nieszcz ęście, nasze panny maj ą wi ęcej wymaga ń ani Ŝeli do świadczenia i serca. 
Choć nie wszystkie... No, ale przepraszam ci ę, je Ŝeli wypowiedziałam ostrzejszy 
wyraz. Zaraz b ędzie obiad.  

 
Po tych słowach prezesowa wyszła, zostawiaj ąc pann ę Izabel ę pogr ąŜoną w gł ębokim 
namyśle.  

 
" Z pewno ści ą mógłby zast ąpi ć barona, o, jeszcze i jak... - mówiła w sobie panna  
Izabela. - Tamto człowiek zu Ŝyty i śmieszny, tego przynajmniej szanuj ą ludzie.  

 
Kazia W ąsowska zna si ę na tym, tote Ŝ wzi ęła go na spacer... Ha, zobaczymy, czy 
pan Wokulski potrafi by ć wiernym... Ładna wierno ść je  dzi ć z inn ą kobiet ą na 
spacery!... To bardzo po rycersku..."  

 
Prawie w tej chwili Wokulski wracał z pani ą Wąsowsk ą z przeja ŜdŜki i na 
folwarcznym dziedzi ńcu zobaczył powóz, od którego odprz ęgano konie. Tkn ęło go 
jakie ś nieokre ślone przeczucie, ale nie śmiał pyta ć; nawet udał, Ŝe nie patrzy 
na powóz. Przed pałacem oddał konia chłopcu, a inne mu chłopcu kazał przynie ść 
wody do swego pokoju. I wła śnie kiedy miał zapyta ć, kto przyjechał? co ś ścisn ęło 
go za gardło i nie mógł słowa przemówi ć.  

 
"Co za głupstwo! - my ślał. - Cho ćby nawet i ona, wi ęc có Ŝ z tego?... jest tak ą 
samą kobiet ą jak pani W ąsowska, panna Felicja, panna Ewelina... A ja znowu nie 
jestem takim jak baron..."  

 
Ale tak mówi ąc czuł, Ŝe ona dla niego jest inn ą ni Ŝ inne kobiety i Ŝe gdyby 
zaŜądała, zło Ŝyłby u jej nóg maj ątek, nawet Ŝycie.  
"Głupstwo! głupstwo!... - szeptał, chodz ąc po pokoju. - Jest tu przecie jej 
wielbiciel, pan Starski, z którym umawiali si ę, Ŝe wesoło przep ędzą wakacje... 
Pamiętam te spojrzenia, ach..." 
Gniew w nim zakipiał.  
"Zobaczymy, panno Izabelo: kim ty jeste ś i co jeste ś warta? Teraz ja b ędę twoim 
sędzi ą..." - pomy ślał. Zapukano do drzwi, wszedł stary lokaj. Obejrza ł si ę po 
pokoju i rzekł przyciszonym głosem: - Ja śnie pani kazała powiedzie ć, Ŝe jest 
panna Ł ęcka i Ŝe je Ŝeli ja śnie pan gotów, to prosi na obiad...  

 
- Powiedzcie, Ŝe natychmiast słu Ŝę - odparł Wokulski. Po wyj ściu słu Ŝącego 
chwil ę postał w oknie, patrz ąc na park o świetlony uko śnymi promieniami sło ńca i 
na krzak bzu, na którym wesoło świegotały ptaki. Patrzył, ale serce nurtowała mu 
głucha obawa na my śl, w jaki sposób przywita si ę z pann ą Izabel ą...  

 
"Co ja jej powiem i jak b ędę wygl ądał? " Zdawało mu si ę, Ŝe wszystkie oczy 
zwróc ą si ę na nich i Ŝe on musi skompromitowa ć si ę jakim ś niewła ściwym czynem.  

 
"Albo Ŝ nie powiedziałem jej, Ŝe jestem dla nich wiernym sług ą... jak pies!... 
Trzeba jednak i ść tam..."  

 



Wyszedł, znowu wrócił do siebie i znowu wyszedł na korytarz. Zbli Ŝał si ę do 
drzwi powoli, noga za nog ą, czuj ąc, Ŝe zamiera w nim wszelka energia, Ŝe jest 
jak prostak, który ma stan ąć przed królem.  
Wziął za klamk ę, lecz zatrzymał si ę... W pokoju jadalnym rozlegał si ę śmiech 
kobiecy. Pociemniało mu w oczach, chciał uciec i po wiedzie ć przez słu Ŝącego, Ŝe 
jest chory. Nagle usłyszał za sob ą czyje ś kroki i popchn ął drzwi. 
W gł ębi pokoju zobaczył całe towarzystwo, a przede wszys tkim pann ę Izabel ę 
rozmawiaj ącą ze Starskim. Ona tak samo patrzyła na Starskiego a  on miał ten sam 
ironiczny u śmiech jak wówczas w Warszawie. Wokulski w jednej ch wili odzyskał 
energi ę; fala gniewu uderzyła mu do mózgu.  
Wszedł z podniesion ą głow ą, przywitał prezesow ę i ukłonił si ę pannie Izabeli, 
która, zarumieniwszy si ę, wyci ągnęła do niego r ękę.  
- Witam pani ą. Jak Ŝe si ę miewa pan Ł ęcki?  
- Papo troch ę przyszedł do siebie... Zasyła panu ukłony...  
- Bardzo jestem obowi ązany za łaskaw ą pami ęć. A pani hrabina?  
- Ciocia jest zupełnie zdrowa. Prezesowa siadła na fotelu; obecni pocz ęli 
zajmowa ć miejsca przy stole.  
- Panie Wokulski, pan siada przy mnie - odezwała si ę pani W ąsowska. 
- Z najwi ększ ą ch ęci ą, o ile Ŝołnierz ma prawo siada ć w obecno ści swego 
komendanta.  

 
- Czy ju Ŝ wzi ęła ci ę pod komend ę, panie Stanisławie? - zapytała z u śmiechem 
prezesowa. - Ale jak! Niecz ęsto odbywa si ę podobn ą musztr ę...  

 
- M ści si ę za to, Ŝe wodziłam go po manowcach - wtr ąciła pani W ąsowska.  
- Po manowcach je  dzi ć najprzyjemniej - odparł Wokulski.  

 
- Byłem pewny, Ŝe tak b ędzie, ale nie s ądziłem, Ŝe tak pr ędko... odezwał si ę 
baron, ukazuj ąc swój pi ękny garnitur sztucznych z ębów.  
- Niech mi kuzyn przysunie sól - rzekła panna Izabe la do Starskiego.  
- Słu Ŝę... Ach, rozsypałem!... Pokłócimy si ę. - Ju Ŝ chyba nam ten wypadek nie 
grozi - odparła panna Izabela z komiczn ą powag ą.  
- Czy zobowi ązali ście si ę nigdy nie kłóci ć? - zapytała pani W ąsowska.  

 
- Nie mamy zamiaru nigdy przeprasza ć si ę - odpowiedziała panna Izabela.  
- Ładnie! - rzekła pani W ąsowska. - Na pa ńskim miejscu, panie Kazimierzu, teraz 
straciłabym wszelk ą nadziej ę.  
- Albo Ŝ mi j ą wolno było kiedy mie ć! - westchn ął Starski. - Prawdziwe szcz ęście 
dla nas obojga... - szepn ęła panna Izabela. Wokulski słuchał i patrzył. Panna  
Izabela rozmawiała naturalnie, w bardzo spokojny sp osób, Ŝartuj ąc ze Starskiego, 
który wcale nie zdawał si ę tym martwi ć. Natomiast od czasu do czasu spogl ądał 
ukradkiem na pann ę Ewelin ę Janock ą, która szepcz ąc z baronem, rumieniła si ę i 
bladła. 
Wokulski uczuł, Ŝe z serca zsuwa si ę mu ogromny ci ęŜar. "Oczywi ście - my ślał - 
je Ŝeli w tym towarzystwie Starski zajmuje si ę kim ś, to tylko pann ą Ewelin ą, a 
ona nim..."  

 
W tej chwili obudziła si ę w nim rado ść i wielka Ŝyczliwo ść dla oszukiwanego 
barona.  

 
"Ju Ŝ ja go nie b ędę ostrzegał!" - rzekł w duchu. A potem dodał, Ŝe takie 
zadowolenie z cudzej biedy jest jednak bardzo podły m uczuciem. 
Obiad sko ńczył si ę, panna Izabela zbli Ŝyła si ę do Wokulskiego.  
- Wie pan - rzekła - jakiego doznałam uczucia na wi dok pana? Oto Ŝalu.  
Przypomniałam sobie, Ŝe mieli śmy we troje jecha ć do Pary Ŝa: ja, ojciec i pan, i 
Ŝe z naszej trójki los był dobry tylko dla pana. Baw ił si ę pan przynajmniej?...  

 
Za nas troje?... Musi mi pan odst ąpi ć trzeci ą cz ęść doznanych wra Ŝeń.  

 
- A gdyby nie były wesołe?  
- Dlaczego? - Cho ćby dlatego, Ŝe pani nie było tam, gdzie mieli śmy by ć razem.  

 



- O ile wiem, umie pan jednak bawi ć si ę dobrze tam, gdzie mnie nie ma - odparła 
panna Izabela i odeszła. 
- Panie Wokulski!... - zawołała pani W ąsowska. Lecz spojrzawszy na niego i na 
pannę Izabel ę, rzekła tonem niech ęci:  
- Albo nie... ju Ŝ nic... Daj ę panu na dzi ś urlop. Moi pa ństwo, chod  my do parku. 
Panie Ochocki...  

 
- Pan Ochocki ma mnie dzi ś uczy ć meteorologü - odezwała si ę panna Felicja.  

 
- Meteorologii?... - powtórzyła pani W ąsowska.  
- A tak... Wła śnie zaraz idziemy na gór ę do obserwatorium... - Czy pan tylko 
meteorologi ę ma zamiar wykłada ć? - spytała pani W ąsowska. - Na wszelki jednak 
wypadek radziłabym zapyta ć babci, co ona s ądzi o tej meteorologii...  
- Pani zawsze musi mi zrobi ć jaki ś skandal! - oburzył si ę Ochocki. - Pani mo Ŝe 
ze mn ą je  dzi ć po wertepach, ale pannie Felicji nie wolno nawet z ajrze ć do 
obserwatorium.  

 
- Ale Ŝ zagl ądajcie sobie, moi kochani, tylko ju Ŝ raz id  my do parku. Baronie...  

 
Belu... Wyszli. W pierwsz ą par ę pani W ąsowska z pann ą Izabel ą, za nimi Wokulski, 
dalej baron z narzeczon ą, a na ko ńcu panna Felicja z Ochockim, który rozrzucał 
r ękoma i prawił:  
- Nic nigdy nie pozna pani nowego, chyba cudacki ka pelusz albo siódm ą czy ósm ą 
figur ę kontredansa, je Ŝeli jaki półgłówek wymy śli j ą. Nic i nigdy!... - dodał 
dramatycznym głosem - bo zawsze znajdzie si ę jaka ś baba...  

 
- Fe! panie Julianie, któ Ŝ tak mówi?...  
- Tak, niezno śna baba, która b ędzie uwa Ŝać to za nieprzyzwoite, Ŝe pani ze mn ą 
pójdzie do laboratorium...  

 
- Bo mo Ŝe to naprawd ę jest  le...  

 
- Tak,  le!... Dekoltowa ć si ę do pasa jest dobrze, bra ć lekcje śpiewu od 
jakiego ś Włocha, który nie czy ści paznokci...  

 
- Ale widzi pan... Bo gdyby młode panny ci ągle sam na sam przebywały z młodymi 
lud  mi, to mogłaby si ę która zakocha ć...  

 
- Wi ęc có Ŝ z tego? Niech si ę kocha... Czy lepiej, a Ŝeby i nie kochała si ę, i 
była głupia?... Pani jest dzika kobieta, panno Feli cjo...  
- O panie... 
- No, niech mi pani nie zawraca głowy swymi wykrzyk nikami. Albo pani chce uczy ć 
si ę meteorologii, a w takim razie id  my na gór ę...  

 
- Ale z Ewelink ą albo z pani ą Wąsowsk ą.  
- Dobrze, dobrze... Dajmy ju Ŝ spokój tej zabawie - zako ńczył Ochocki, na znak 
gniewu kład ąc r ęce w kieszenie. Młoda para rozmawiała tak krzykliwi e, Ŝe słycha ć 
j ą było w całym parku, ku wielkiemu zadowoleniu pani Wąsowskiej, która zanosiła 
si ę ze śmiechu. Gdy umilkli, do uszu Wokulskiego doleciał s zept barona i panny 
Eweliny.  
- Prawda - mówił baron - jak ten Starski traci?... Z ka Ŝdym dniem, panie, traci.  
Pani W ąsowska Ŝartuje z niego, panna Izabela lekcewa Ŝy go w najwy Ŝszym stopniu, 
a nawet nie zajmuje si ę nim panna Felicja. Zauwa Ŝyła pani?...  
- Tak - cicho szepn ęła narzeczona.  
- Jest to jeden z tych młodych ludzi, których cał ą ozdob ę stanowiły widoki na 
duŜy spadek. Czy nie mam racji?..  
- Tak.  
- Gdy za ś upadła nadzieja zapisu prezesowej, Starski przesta ł by ć interesuj ący.  

 
Wszak prawda?... - Tak - odparła panna Ewelina z ci ęŜkim westchnieniem. - Si ądę 
tu - dodała gło śno - a pan mo Ŝe mi przyniesie szal z pokoju... Przepraszam...  

 



Wokulski odwrócił głow ę. Panna Ewelina upadła na ławk ę blada i zm ęczona, a baron 
wdzi ęczył si ę do niej.  
- Id ę natychmiast - rzekł. - Panie Wokulski... - dodał s postrzegłszy Wokulskiego 
- mo Ŝe pan zechce mnie zast ąpi ć... Biegn ę i wracam za chwil ę... Pocałował 
narzeczon ą w r ękę i poszedł ku pałacowi. Teraz dopiero Wokulski spos trzegł, Ŝe 
baron ma nogi bardzo cienkie i nieosobliwie nimi wł ada.  
- Pan dawno zna barona? - spytała panna Ewelina Wok ulskiego. - Przejd  my si ę 
troch ę ku altance...  

 
- Wła śnie dopiero w tych dniach miałem przyjemno ść zbli Ŝyć si ę z nim.  

 
- On dla pana jest z wielkim uwielbieniem... Mówi, Ŝe pierwszy raz spotkał 
człowieka tak miłego w rozmowie... Wokulski u śmiechn ął si ę. - Zapewne - rzekł - 
dlatego, Ŝe on sam ci ągle mówi do mnie o pani. Panna Ewelina mocno si ę 
zarumieniła.  

 
- Tak, to bardzo zacny człowiek, bardzo mnie kocha. .. Jest wprawdzie mi ędzy nami 
ró Ŝnica wieku, ale i có Ŝ to szkodzi? Do świadczone panie utrzymuj ą, Ŝe im m ąŜ 
starszy, tym wierniejszy, a wszak Ŝe dla kobiety przywi ązanie m ęŜa jest 
wszystkim, prawda, panie? Ka Ŝda z nas szuka w Ŝyciu miło ści, kto mi za ś zar ęczy, 
Ŝe spotkam drug ą, podobn ą do tej?... S ą ludzie młodsi od niego, przystojniejsi, 
moŜe nawet zdolniejsi; Ŝaden z nich jednak nie powiedział mi z tak serdeczn ym 
zapałem, Ŝe ostatnie szcz ęście jego Ŝycia jest w moim r ęku. Czy mo Ŝna si ę temu 
oprze ć, cho ćby nawet zezwolenie z naszej strony wymagało pewnej  ofiary, niech 
pan sam powie? Zatrzymała si ę w alei i patrzyła mu w oczy, z niepokojem 
oczekuj ąc na odpowied  .  

 
- Nie wiem, pani. To sprawa uczu ć osobistych - odparł. 
- To  le, Ŝe mi pan tak odpowiada. Babcia mówi, Ŝe pan jest człowiekiem 
wielkiego charakteru; ja dotychczas nigdy nie spoty kałam ludzi z wielkim 
charakterem, a sama mam bardzo słaby. Nie umiem opr zeć si ę niczemu, l ękam si ę 
odmawia ć... Mo Ŝe  le robi ę, a przynajmniej niektóre osoby daj ą mi do 
zrozumienia, Ŝe  le robi ę wychodz ąc za barona. Czy i pan tak s ądzi? Czy pan 
potrafiłby usun ąć si ę od kogo ś, kto by powiedział, Ŝe pana kocha nad własn ą 
dusz ę, Ŝe bez wzajemno ści pana niewielka reszta Ŝycia, jaka została, zejdzie mu 
w osamotnieniu i rozpaczy? Gdyby kto ś w oczach pa ńskich zapadał w przepa ść i 
błagał o ratunek, czy nie podałby mu pan r ęki i w ten sposób nie przykuł si ę do 
niego, dopóki nie nadeszłaby pomoc?  

 
- Nie jestem kobiet ą i nigdy nie byłem proszony o sp ętanie mego Ŝycia na czyj ąś 
korzy ść, wi ęc nie wiem, co bym zrobił - odparł wzburzony Wokuls ki. - To tylko 
wiem jako m ęŜczyzna, Ŝe nie potrafiłbym Ŝebra ć nawet o miło ść. I jeszcze pani 
powiem - dodał patrz ącej na niego z odchylonymi ustami - nie tylko nie 
prosiłbym, ale wprost nie przyj ąłbym wy Ŝebranej ofiary z czyjego ś serca. Takie 
dary zwykle bywaj ą tylko połowiczne... Boczn ą ście Ŝką biegł do nich Starski, 
bardzo zaaferowany, mówi ąc:  

 
- Panie Wokulski, damy szukaj ą pana w lipowej alei... Jest moja babka, pani 
Wąsowska... Wokulski zawahał si ę, co ma zrobi ć w tej chwili.  
- O, niech si ę pan mn ą nie kr ępuje - rzekła, mocniej ni Ŝ zwykle zaczerwieniona, 
panna Ewelina. - Zreszt ą zaraz nadejdzie baron i we troje dogonimy pa ństwa...  
Wokulski po Ŝegnał ich i poszedł. "Pi ękne rzeczy! - my ślał. - Panna Ewelina przez 
lito ść wychodzi za barona i zapewne przez lito ść romansuje ze Starskim...  

 
Rozumiem kobiet ę, która wychodzi za m ąŜ dla pieni ędzy, cho ć to głupi rodzaj 
zarobku... Rozumiem nawet m ęŜatk ę, która po szcz ęśliwym po Ŝyciu nagle zakocha 
si ę i oszukuje m ęŜa... Nieraz zmusza j ą do tego obawa skandalu, dzieci, tysi ące 
pęt... Ale panna, oszukuj ąca narzeczonego, jest zupełnie nowym zjawiskiem..."  
- Panno Ewelino!... Panno Ewelino!... - wołał baron , zbli Ŝaj ąc si ę w stron ę 
Wokulskiego. Ten nagle skr ęcił i wpadł mi ędzy gazony.  
"Ciekawym - szepn ął - co mu powiem, je Ŝeli mnie spotka?... Po diabła ja wlazłem 
w to błoto?..." 
- Panno Ewelino!... Panno Ewelino!... - wołał baron  ju Ŝ znacznie dalej.  



"Słowik wabi samiczk ę - my ślał Wokulski. - Wła ściwie jednak, czy mo Ŝna 
absolutnie pot ępia ć nawet t ę kobiet ę?... Sama przyznaje gło śno, Ŝe nie ma 
charakteru, a po cichu - Ŝe trzeba jej pieni ędzy, których nie posiada i bez 
których, jak ryba bez wody, Ŝyć nie potrafi. Wi ęc có Ŝ ma robi ć?... Wychodzi 
nieszcz ęśliwa bogato za m ąŜ. A Ŝe jednocze śnie serce odzywa si ę w niej, 
wielbiciel namawia j ą, a Ŝeby szła za m ąŜ, i oboje s ądzą, Ŝe pieszczota starego 
męŜa nie zepsuje im smaku, wi ęc robi ą nowy wynalazek: zdrad ę przed ślubem, nie 
staraj ąc si ę nawet o patent. Wreszcie mo Ŝe s ą a Ŝ tak cnotliwi, Ŝe umówili si ę, 
i Ŝ zdradz ą go dopiero po ślubie... Bardzo ładne towarzystwo!... Społeczno ść 
wytwarza niekiedy ciekawe produkta... I pomy śle ć, Ŝe, ka Ŝdemu z nas mo Ŝe trafi ć 
si ę podobny specjał!... Doprawdy, nale Ŝałoby troch ę mniej ufa ć poetom, kiedy 
zachwalaj ą miło ść jako najwy Ŝsze szcz ęście..."  

 
- Panno Ewelino!... Panno Ewelino!... - odzywał si ę j ękliwie baron.  
"CóŜ to za podła rola - szepn ął Wokulski. - Wolałbym w łeb sobie strzeli ć 
ani Ŝeli wyj ść na podobnego błazna".  

 
W bocznej alei, przy folwarku, spotkał panie, z któ rymi była prezesowa i jej 
pokojówka ze swym koszem.  
- A, jeste ś - rzekła staruszka do Wokulskiego - to dobrze. Poc zekajcie Ŝ tutaj na 
Ewelink ę z baronem, który j ą moŜe nareszcie znajdzie - dodała, lekko marszcz ąc 
brwi - a my z Kazi ą pójdziemy do koni. - Pan Wokulski mógłby tak Ŝe pocz ęstowa ć 
cukrem swego konia, który tak go dzi ś dobrze nosił - wtr ąciła nieco zad ąsana 
pani W ąsowska.  

 
- Daj Ŝe mu spokój - przerwała prezesowa. - M ęŜczy  ni lubi ą tylko je  dzi ć, ale 
nie pie ści ć si ę.  

 
- Niewdzi ęcznicy! - szepn ęła pani W ąsowska, podaj ąc r ękę prezesowej. Odeszły i 
wkrótce znikły za furtk ą. Pani W ąsowska obejrzała si ę, lecz spostrzegłszy, Ŝe 
Wokulski patrzył na ni ą, szybko odwróciła głow ę. - Czy szukamy narzeczonych? - 
spytała panna Izabela. - Jak pani ka Ŝe - odparł Wokulski. - To mo Ŝe lepiej 
zostawi ć ich w spokoju. Podobno szcz ęśliwi nie lubi ą świadków.  

 
- Pani nigdy nie była szcz ęśliwa?... - Ach, ja!... Owszem... Ale nie w ten 
sposób jak Ewelinka i baron. Wokulski uwa Ŝnie spojrzał na ni ą. Była zamy ślona i 
spokojna jak pos ągi greckich bogi ń.  
"No, ju Ŝ ta nie b ędzie oszukiwa ć" - pomy ślał Wokulski. Szli jaki ś czas w 
milczeniu ku najdzikszej stronie parku. Kiedy nieki edy spomi ędzy starych drzew 
mign ęło okno pałacu, połyskuj ąc czerwonymi blaskami zachodu.  
- Pan był pierwszy raz w Pary Ŝu? - spytała panna Izabela. 
- Pierwszy.  
- Prawda, jakie to cudowne miasto?!... - zawołała n agle, patrz ąc mu w oczy. - 
Niech mówi ą, co chc ą, ale Pary Ŝ, nawet zwyci ęŜony, nie przestał by ć stolic ą 
świata. Czy i na panu zrobił takie wra Ŝenie?... - Imponuj ące. Zdaje mi si ę, Ŝe 
po kilkutygodniowym pobycie przybyło mi sił i odwag i. Naprawd ę, tam dopiero 
nauczyłem si ę by ć dumnym z tego, Ŝe pracuj ę.  
- Niech mi pan to obja śni.  

 
- Bardzo łatwo. U nas praca ludzka wydaje mierne re zultaty: jeste śmy ubodzy i 
zaniedbani. Ale tam praca ja śnieje jak sło ńce. Có Ŝ to za gmachy, od dachów do 
chodników pokryte ozdobami jak drogocenne szkatułki . A te lasy obrazów i 
pos ągów, całe puszcze machin, a te odm ęty wyrobów fabrycznych i 
r ękodzielniczych!... Dopiero w Pary Ŝu zrozumiałem, Ŝe człowiek jest tylko na 
pozór istot ą drobn ą i w ątł ą. W rzeczywisto ści jest to genialny i nie śmiertelny 
olbrzym, który z równ ą łatwo ści ą przerzuca skały, jak i rze  bi z nich co ś 
subtelniejszego od koronek.  

 
- Tak - odpowiedziała panna Izabela. - Arystokracja  francuska miała mo Ŝność i 
czas stworzy ć te arcydzieła.  

 
- Arystokracja?... - spytał Wokulski. Panna Izabela  zatrzymała si ę w alei.  



- Chyba nie zechce pan twierdzi ć, Ŝe galerie Luwru stworzyła Konwencja albo 
przedsi ębiercy artykułów paryskich?  
- Z pewno ści ą, Ŝe nie, ale te Ŝ nie stworzyli ich magnaci. Jest to zbiorowe 
dzieło francuskich budowniczych, mularzy, cie ślów, wreszcie malarzy i rze  biarzy 
całego świata, którzy nic wspólnego nie maj ą z arystokracj ą. Wyborne jest to 
wie ńczenie pró Ŝniaków zasługami i prac ą ludzi genialnych, a cho ćby tylko - 
pracuj ących!... 
- Pró Ŝniacy i arystokracja! - zawołała panna Izabela. - M yśl ę, Ŝe zdanie to jest 
raczej silne ani Ŝeli słuszne.  

 
- Pozwoli mi pani zada ć jedno pytanie? - spytał Wokulski.  
- Słucham. 
- Naprzód cofn ę wyraz: pró Ŝniacy, je Ŝeli on pani ą razi, a nast ępnie... Niech mi 
pani raczy wskaza ć człowieka z tej sfery, o jakiej mówimy, który by c oś 
robił?... Znam tych panów około dwudziestu, s ą to równie Ŝ znajomi pani. Có Ŝ wi ęc 
robi ą oni wszyscy, pocz ąwszy od ksi ęcia, najzacniejszej w świecie osobisto ści, 
który wreszcie mo Ŝe tłomaczy ć si ę wiekiem, a sko ńczywszy... cho ćby na panu 
Starskim, który swoich wiecznie trwaj ących wakacyj nie mo Ŝe tłomaczy ć nawet 
poło Ŝeniem maj ątkowym.  
-Ach, mój kuzynek!... On chyba nigdy nie miał zamia ru słu Ŝyć w czymkolwiek za 
przykład. Zreszt ą nie mówimy o naszej arystokracji, tylko o francusk iej. 
- A tamci co robi ą?  
- O, panie Wokulski, tamci du Ŝo robili. Przede wszystkim stworzyli Francj ę, byli 
jej rycerzami, wodzami, ministrami i kapłanami. A n areszcie zgromadzili te 
skarby sztuki, które pan sam podziwia.  
- Niech pani powie: tamci du Ŝo rozkazywali i wydawali pieni ędzy, stworzył jednak 
Francj ę i sztuk ę kto inny. Tworzyli j ą  le wynagradzani Ŝołnierze i marynarze, 
przywaleni podatkami rolnicy i r ękodzielnicy, a nareszcie uczeni i arty ści.  

 
Jestem człowiekiem do świadczonym i zapewniam pani ą, Ŝe łatwiej projektowa ć 
ani Ŝeli wykonywa ć i łatwiej wydawa ć pieni ądze ani Ŝeli je gromadzi ć. - Pan jest 
nieprzejednanym wrogiem arystokracji.  
- Nie, pani, nie mog ę by ć wrogiem tych, którzy w niczym mi nie szkodz ą. S ądzę 
tylko, Ŝe zajmuj ą oni uprzywilejowane miejsca bez zasługi i Ŝe dla utrzymania 
si ę na nich apostołuj ą w społecze ństwach pogard ę dla pracy, a cze ść dla 
pró Ŝniaczego zbytku.  

 
- Jest pan uprzedzony, gdy Ŝ nawet i ta, jak pan mówi, pró Ŝnuj ąca arystokracja 
odgrywa wa Ŝną rol ę na świecie. To, co pan nazywa zbytkiem, jest wła ściwie 
wygodą, przyjemno ści ą i polorem, której od arystokracji ucz ą si ę nawet ni Ŝsze 
stany i tym sposobem cywilizuj ą si ę. Słyszałam od bardzo liberalnych ludzi, Ŝe w 
społecze ństwach musz ą by ć klasy piel ęgnuj ące nauki, sztuki i wykwintne obyczaje, 
raz dlatego, a Ŝeby inni mieli w nich Ŝywe wzory, a po wtóre, a Ŝeby mieli 
podniet ę do szlachetnych czynów. Tote Ŝ w Anglii i Francji niejeden człowiek, 
nawet prostego pochodzenia, skoro tylko zdob ędzie maj ątek, przede wszystkim 
urz ądza sobie dom, aby mógł w nim przyj ąć ludzi z dobrego towarzystwa, a 
nast ępnie stara si ę tak post ępować, a Ŝeby sam został przyj ęty. Silny rumieniec 
wyst ąpił na twarz Wokulskiego. Panna Izabela nie patrz ąc, spostrzegła to i 
mówiła dalej: 
- Nareszcie to, co pan nazywa arystokracj ą, a co ja nazwałabym klas ą wy Ŝsz ą, 
stanowi dobr ą ras ę. Mo Ŝe by ć, Ŝe pewna cz ęść jej za wiele pró Ŝnuje; lecz gdy 
który we  mie si ę do czegokolwiek, natychmiast odznaczy si ę: energi ą, rozumem, a 
cho ćby tylko szlachetno ści ą. Przepraszam, Ŝe zacytuj ę tutaj słowa, które cz ęsto 
ksi ąŜę powtarzał mi o panu: "Gdyby Wokulski nie był dobry m szlachcicem, nie 
byłby tym, czym jest dzisiaj..." 
- Myli si ę ksi ąŜę - odparł sucho Wokulski. - Tego, co posiadam i co umiem, nie 
dało mi szlachectwo, ale ci ęŜka praca. Robiłem wi ęcej, wi ęc mam wi ęcej ni Ŝ inni. 
- Ale czy mógłby pan robi ć wi ęcej urodziwszy si ę kim ś innym? - spytała panna 
Izabela. - Mój kuzyn Ochocki jest przyrodnikiem i d emokrat ą, jak pan, a mimo to 
wierzy w dobre i złe rasy, tak samo jak ksi ąŜę. On równie Ŝ przytaczał pana jako 
dowód dziedziczno ści. "Wokulski - mówił - od losu ma powodzenie, ale t ęgość 
ducha ma od rasy". 



- Bardzo jestem wdzi ęczny tym wszystkim, którzy robi ą mi zaszczyt zaliczaniem do 
jakiej ś uprzywilejowanej rasy - rzekł Wokulski. - Pomimo t o nigdy nie uwierz ę w 
przywileje bez pracy i zawsze b ędę wy Ŝej stawiał  le urodzone zasługi od dobrze 
urodzonych pretensyj. 
- Wi ęc według pana nie jest zasług ą piel ęgnowanie delikatniejszych uczu ć i 
wykwintniejszych obyczajów?  
- Owszem, jest, ale tak ą rol ę w społecze ństwie odgrywaj ą kobiety. Im natura dała 
tkliwsze serca, ruchliwsz ą wyobra  ni ę, subtelniejsze zmysły, i one to, nie za ś 
arystokracja, utrzymuj ą w Ŝyciu codziennym wykwintno ść, w obyczajach łagodno ść, 
a nawet umiej ą budzi ć w nas najwznio ślejsze uczucia. T ą lamp ą, której blaski 
ozłacaj ą drog ę cywilizacji, jest kobieta. Ona te Ŝ bywa niewidzialn ą spr ęŜyną 
czynów wymagaj ących niezwykłego nat ęŜenia sił... Teraz panna Izabela zarumieniła 
si ę. 
Szli jaki ś czas w milczeniu. Sło ńce ju Ŝ schowało si ę za widnokr ąg, a mi ędzy 
drzewami parku na zachodzie błyszczał sierp ksi ęŜyca. Wokulski, gł ęboko 
zamyślony, porównywał w duchu dwie dzisiejsze rozmowy, j edną z pani ą Wąsowsk ą, 
drug ą z pann ą Izabel ą.  

 
"Jakie to inne kobiety!... I czy nie miałem racji p rzywi ązać si ę do tej oto..." 
- Czy mog ę zada ć panu dra Ŝliwe pytanie? - odezwała si ę nagle panna Izabela 
miękkim głosem. - Cho ćby najdra Ŝliwsze.  
- Prawda, Ŝe wyje ŜdŜał pan do Pary Ŝa bardzo obra Ŝony na mnie?... 
Chciał odpowiedzie ć, Ŝe to było co ś gorszego od obrazy, gdy Ŝ pos ądzenie o 
obłud ę, ale milczał.  

 
- Jestem winn ą wobec pana... Pos ądzałam pana...  
- Czy nie o malwersacj ę w nabyciu domu ojca pani za po średnictwem śydów? - 
spytał, u śmiechaj ąc si ę Wokulski.  

 
- O nie! - odparła Ŝywo. - Przeciwnie, pos ądzałam pana o czyn wysoce 
chrze ścija ński, którego jednak nie mogłabym nikomu przebaczy ć. Przez chwil ę 
myślałam, Ŝe nasz dom kupił pan... za drogo...  

 
- Dzi ś chyba uspokoiła si ę pani. - Tak. Ju Ŝ wiem, Ŝe baronowa Krzeszowska chce 
za niego da ć dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy. - Doprawdy? Jeszcze nie rozmawiała ze 
mną, cho ć przewidywałem, Ŝe to nast ąpi.  

 
- Bardzo ciesz ę si ę, Ŝe si ę tak stało, Ŝe pan nic nie straci, gdy Ŝ... dopiero 
teraz mog ę panu podzi ękować z całego serca - mówiła panna Izabela, podaj ąc mu 
r ękę. - Rozumiem doniosło ść pa ńskiej usługi. Mój ojciec miał by ć skrzywdzony, po 
prostu obdarty przez baronow ę, a pan uratował go od ruiny, mo Ŝe od śmierci...  

 
Takich rzeczy nie zapomina si ę... Wokulski pocałował j ą w r ękę.  
- Ju Ŝ wieczór - rzekła zmi ęszana - wracajmy do domu... Całe towarzystwo pewnie  
wyszło z parku... "Je Ŝeli ona nie jest aniołem, to ja jestem psem!..." - 
pomyślał Wokulski.  

 
Wszyscy ju Ŝ byli w pałacu, gdzie wkrótce podano kolacj ę. Wieczór zeszedł wesoło.  
Około jedynastej Ochocki odprowadził Wokulskiego do  jego mieszkania.  
- Có Ŝ? - rzekł Ochocki - słysz ę, Ŝe rozmawiali ście pa ństwo z kuzynk ą Izabel ą o 
arystokracji?... Przekonałe ś j ą pan, Ŝe to hołota?...  

 
- Nie! Panna Izabela zanadto dobrze broni swoich te z. Jak ona świetnie 
rozmawia!... - odparł Wokulski, usiłuj ąc ukry ć pomieszanie.  

 
- Musiała panu mówi ć, Ŝe arystokracja piel ęgnuje nauki i sztuki, Ŝe jest 
mistrzyni ą dobrych obyczajów, a jej stanowisko celem, do któr ego d ąŜą demokraci, 
i tym sposobem uszlachetniaj ą si ę... Ci ągle słysz ę te argumenta; uszami ju Ŝ mi 
si ę wylewaj ą.  
- Sam pan wierzysz jednak w dobr ą krew - rzekł przykro dotkni ęty Wokulski.  
- Rozumie si ę... Ale ta dobra krew musi by ć ci ągle od świe Ŝana, gdy Ŝ inaczej 
pr ędko si ę psuje - odpowiedział Ochocki. - No, ale dobranoc p anu. Zobacz ę, co 



mówi aneroid, gdy Ŝ barona łamie po ko ściach i jutro mo Ŝemy mie ć słot ę. Ledwie 
wyszedł Ochocki, w pokoju Wokulskiego ukazał si ę baron, kaszl ący, 
rozgor ączkowany, ale u śmiechni ęty.  

 
- A, a... ładnie! - mówił, a powieki drgały mu nerw owo. - A ładnie... zdradził 
mnie pan... zostawił pan moj ą narzeczon ą sam ą w parku... śartuj ę... Ŝartuj ę - 
dodał ściskaj ąc Wokulskiego za r ękę - ale... Cho ć naprawd ę mógłbym mie ć do pana 
pretensj ę, gdyby nie to, Ŝe wróciłem do ść wcze śnie i... akurat zetkn ąłem si ę z 
panem Starskim, który z przeciwnego ko ńca alei szedł ku naszej stronie...  

 
Wokulski ju Ŝ po raz drugi tego wieczora zarumienił si ę jak wyrostek. "Po co ja 
wpadłem w t ę sie ć intryg i oszustw!" - pomy ślał, ci ągle jeszcze rozdra Ŝniony 
słowami Ochockiego. Baron zakaszlał si ę i odpocz ąwszy, prawił dalej zni Ŝonym 
głosem:  

 
- Niech pan jednak nie przypuszcza, Ŝe jestem zazdrosny o narzeczon ą... Byłoby 
to bardzo niskie z mojej strony... To nie kobieta, to anioł, któremu ka Ŝdej 
chwili powierzyłbym cały maj ątek, Ŝycie. Co mówi ę, Ŝycie?... zło Ŝyłbym w jej 
r ęce Ŝycie wieczne, tak spokojny, tak pewny o siebie jak to, Ŝe jutro sło ńce 
wejdzie... Sło ńca mog ę nie zobaczy ć, bo, mój Bo Ŝe, ka Ŝdy z nas jest śmiertelny, 
ale... Ale o ni ą nie mam obawy, cienia obawy, daj ę panu słowo, panie Wokulski...  

 
Oczom własnym nie wierzyłbym, nie tylko czyim ś tam podejrzeniom albo 
półsłówkom... - zako ńczył gło śniej.  

 
Ale, widzi pan - zacz ął po chwili - ten Starski to obrzydliwa figura. Nik omu nie 
powiedziałbym tego, ale... wie pan, jak on post ępuje z kobietami?... My śli pan, 
Ŝe wzdycha, umizga si ę, błaga o dobre słówko, o u ścisk r ęki?... Nie, on je 
traktuje jak samice, w najbrutalniejszy sposób... D ziała im na nerwy rozmow ą, 
spojrzeniami...  
Baron zaci ął si ę, oczy mu krwi ą nabiegły; Wokulski słuchał go i nagle rzekł 
cierpkim tonem: - Kto wie, mój baronie, czy Starski  nie ma racji. Nas nauczono 
widzie ć w kobietach anioły i tak te Ŝ je traktujemy. Je Ŝeli one jednak s ą przede 
wszystkim samicami, to my wydajemy si ę w ich oczach głupsi i niedoł ęŜniejsi, ni Ŝ 
jeste śmy, a Starski musi triumfowa ć. Ten jest panem kasy, kto posiada wła ściwy 
klucz do zamku, baronie! - zako ńczył ze śmiechem.  

 
- Pan to mówisz, panie Wokulski?...  
- Ja, panie, i nieraz pytam si ę, czy my nie zanadto ubóstwiamy kobiety, czy w 
ogóle nie traktujemy ich zbyt powa Ŝnie; powa Ŝniej i uroczy ściej ni Ŝ siebie 
samych  

 
- Panna Ewelina nale Ŝy do wyj ątków!... - zawołał baron. - Istnieniu wyj ątków nie 
przecz ę, kto wie jednak, czy taki Starski nie odkrył ogóln ego prawidła.  
- Mo Ŝe by ć - odparł zirytowany baron - ale to prawidło nie st osuje si ę do panny 
Eweliny. I je Ŝeli chroni ę j ą... a raczej nie Ŝycz ę jej stosunków ze Starskim, 
gdy Ŝ ona sama si ę chroni, to tylko dlatego, a Ŝeby podobny człowiek nie skalał 
jej czystej my śli jakim wyrazem... No, ale pan jest znu Ŝony... Przepraszam za 
wizyt ę w tak niewła ściwej porze.  

 
Baron wyszedł, cicho zamykaj ąc drzwi; Wokulski został sam, pogr ąŜony w 
niewesołych my ślach:  

 
"Co ten Ochocki mówił, Ŝe argumenta panny Izabeli ju Ŝ mu si ę wylewaj ą uszami? 
Więc to, co słyszałem od niej, nie było wybuchem zadra śni ętego uczucia, ale 
dawno wyuczon ą lekcj ą?... Wi ęc jej dowodzenia, uniesienia, a nawet wzruszenia s ą 
tylko sposobami, za pomoc ą których dobrze wychowane panny czaruj ą takich jak ja 
głupców?... A mo Ŝe po prostu on kocha si ę w niej i chce j ą zdyskredytowa ć w 
moich oczach?... No, je Ŝeli kocha, po có Ŝ j ą ma dyskredytowa ć; niech powie, a 
ona niech wybiera... Naturalnie, Ŝe Ochocki ma wi ęcej szans ani Ŝeli ja; tak 
jeszcze nie straciłem rozumu, a Ŝeby tego nie ocenia ć... Młody, pi ękny, 
genialny... Ha!... niech wybiera: sław ę czy pann ę Izabel ę...  



Zreszt ą - ci ągnął dalej w my śli - co mnie obchodzi, Ŝe panna Izabela u Ŝywa 
zawsze tych samych argumentów w swoich dysputach. A ni ona nie jest Duchem 
 wi ętym, a Ŝeby wymy śla ć coraz nowe, ani ja jestem tak ą osobliwo ści ą, a Ŝeby dla 
mnie warto było sili ć si ę na oryginalno ść. Niech sobie mówi, jak chce...  
WaŜniejsze to, Ŝe chyba do niej nie stosuje si ę ogólne prawidło o kobietach...  
Pani W ąsowska to przede wszystkim pi ękna samica, ale ona nie... Czy nie tak samo 
mówił baron o swojej pannie Ewelinie?..." 
Lampa gasła. Wokulski zdmuchn ął j ą i rzucił si ę na łó Ŝko.Przez dwa nast ępne dnie 
padał deszcz i go ście zasławscy nie opuszczali pałacu.  

 
Ochocki wzi ął si ę do ksi ąŜek i prawie nie pokazywał si ę, panna Ewelina chorowała 
na migren ę, panny Izabela i Felicja czytały francuskie ilustr acje, a reszta 
towarzystwa, pod przewodnictwem prezesowej, zasiadł a do wista.  
Przy tej okazji Wokulski spostrzegł, Ŝe pani W ąsowska zamiast kokietowa ć go, do 
czego ci ągle nastr ęczała si ę sposobno ść, zachowuje si ę bardzo oboj ętnie.  

 
Uderzyło go za ś, Ŝe gdy Starski chciał j ą raz pocałowa ć w r ękę, wyrwała j ą i 
obra Ŝona zapowiedziała mu, a Ŝeby nigdy nie wa Ŝył si ę tego robi ć. Gniew jej był 
tak szczery, Ŝe sam Starski zdziwił si ę i zmieszał, a baron, cho ć mu nie szła 
karta, był w doskonałym humorze. - Czy i mnie nie p ozwoli pani ucałowa ć swej 
r ączki?... - rzekł baron w jaki ś czas po owym wypadku.  

 
- Panu owszem - odparła, podaj ąc mu r ękę. Baron ucałował j ą jak relikwi ę, 
spogl ądaj ąc z triumfem na Wokulskiego, który pomy ślał, Ŝe jego utytułowany 
przyjaciel mo Ŝe nie ma powodu do zbyt wielkiej uciechy. Starski z  takim zaj ęciem 
patrzył w karty, Ŝe zdawał si ę nie uwa Ŝać na to, co zaszło. Na trzeci dzie ń 
wypogodziło si ę, a na czwarty było ju Ŝ tak pi ęknie i sucho, Ŝe panna Felicja 
zaproponowała spacer na rydze. 
Prezesowa tego dnia kazała poda ć wcze śniej drugie śniadanie, a pó  niej obiad.  

 
Około wpół do pierwszej przed pałac zajechał brek i  pani W ąsowska dała hasło do 
wsiadania.  
-  pieszymy si ę, bo szkoda czasu... Gdzie twój szal, Ewelinko?.. S łu Ŝące niech 
si ądą do bryczki i zabior ą kosze. A teraz - dodała, przelotnie spojrzawszy na  
Wokulskiego - ka Ŝdy z panów wybierze sobie dam ę...  
Panna Felicja chciała protestowa ć, ale w tej chwili baron podskoczył do panny 
Eweliny, a Starski do pani W ąsowskiej, która, przygryzaj ąc usta, rzekła:  
- My ślałam, Ŝe ju Ŝ mnie pan nigdy nie wybierze... I posłała Wokulskie mu 
piorunuj ące wejrzenie. - To my, kuzynko, b ędziemy trzyma ć si ę razem - odezwał 
si ę Ochocki do panny Izabeli. - Ale w takim razie musi  pani si ąść przy ko  le, bo 
ja powo Ŝę. - Pani W ąsowska nie pozwala, bo pan wywróci! - zawołała pann a 
Felicja, której los przeznaczył Wokulskiego.  
- Owszem, niech powozi, niech wywraca... - rzekła p ani W ąsowska. - Jestem dzi ś w 
takim usposobieniu, Ŝe zgadzam si ę na łamanie nam nóg... Biedny ten rydz, który 
dostanie si ę w moje r ęce!...  
- Jestem pierwszy z nich - odezwał si ę Starski - je Ŝeli chodzi o zjedzenie... 
- Owszem, je Ŝeli zgodzisz si ę pan na poprzednie uci ęcie głowy - odpowiedziała 
pani W ąsowska.  
- Ju Ŝ jej dawno nie mam... - Nie dawniej, ani Ŝeli ja to spostrzegłam... ale 
siadajmy i jed  my...  

 
 
 
ROZDZIAŁ ÓSMY  
LASY, RUINY I CZARY 
 
Ruszyli. Baron, jak zwykle, szeptał z narzeczon ą, Starski w gwałtowny sposób 
umizgał si ę do pani W ąsowskiej, która, ku zdumieniu Wokulskiego, przyjmow ała to 
dość Ŝyczliwie, a Ochocki powoził czwórk ą. Tym razem jednak jego furma ński 
entuzjazm hamowało s ąsiedztwo panny Izabeli, do której odwracał si ę co chwil ę.  

 
"Wesoły ptaszek z tego Ochockiego! - my ślał Wokulski. - Do mnie mówi, Ŝe 
argumentacja panny Izabeli wylewa mu si ę uszami, a teraz z ni ą tylko rozmawia...  



Oczywi ście, chciał mnie do niej zrazi ć..."  

 
I wpadł w bardzo pos ępny humor, był ju Ŝ bowiem pewny, Ŝe Ochocki kocha si ę w 
pannie Izabeli i Ŝe z takim współkonkurentem prawie nie ma walki. 
"Młody, pi ękny, zdolny... - mówił w sobie. - Nie miałaby chyba  oczu albo rozumu, 
gdyby, wybieraj ąc mi ędzy nim i mn ą, nie oddała jemu pierwsze ństwa... Lecz nawet 
i w tym razie musiałbym przyzna ć, Ŝe ma szlachetn ą natur ę, je Ŝeli gustuje w 
Ochockim, nie w Starskim. Biedny baron, a jeszcze b iedniejsza jego narzeczona, 
która tak widocznie durzy si ę w Starskim. Trzeba mie ć bardzo pust ą głow ę i 
serce..."  
Przygl ądał si ę jesiennemu sło ńcu, szarym ścierniskom i pługom z wolna orz ącym 
ugory i pełen gł ębokiego smutku w duszy, wyobra Ŝał sobie chwil ę, w której ju Ŝ 
zupełnie straci nadziej ę i ust ąpi miejsca przy pannie Izabeli Ochockiemu. 
"CóŜ robi ć?... Có Ŝ robi ć, je Ŝeli go wybrała... Moje nieszcz ęście, Ŝem j ą 
poznał..."  

 
Wjechali na wzgórze, gdzie roztoczył si ę przed nimi rozległy horyzont, 
obejmuj ący kilka wiosek, lasy, rzek ę i miasteczko z ko ściołem. Brek chwiał si ę w 
obie strony.  

 
- Pyszny widok! - zawołała pani W ąsowska.  
- Jak z balonu, którym kieruje pan Ochocki - dodał Starski, trzymaj ąc si ę 
por ęczy. - Pan je  dził balonem? - zapytała panna Felicja.  
- Balonem pana Ochockiego?... - Nie, prawdziwym...  
- Niestety! nie je  dziłem Ŝadnym - westchn ął Starski - ale w tej chwili 
wyobra Ŝam sobie, Ŝe jad ę bardzo lichym.  

 
- Pan Wokulski pewnie je  dził - rzekła tonem gł ębokiego przekonania panna 
Felicja.  
- Ale Ŝ, Felu, o co ty niedługo zaczniesz pos ądza ć pana Wokulskiego! - zgromiła 
j ą pani W ąsowska.  
- Istotnie je  dziłem... - odparł zdziwiony Wokulski.  

 
- Je  dził pan?... ach, jak to dobrze! - zawołała panna F elicja. - Niech nam pan 
opowie...  
- Je  dził pan?... - odezwał si ę z kozła Ochocki. - Hola!... Niech pan zaczeka z 
opowiadaniem, zaraz tam przyjd ę. Rzucił lejce furmanowi, cho ć zje ŜdŜali z góry, 
zeskoczył z kozła i po chwili siadł w breku naprzec iw Wokulskiego.  

 
- Je  dził pan?... - powtórzył. - Gdzie?... Kiedy?...  
- W Pary Ŝu, ale tym uwi ęzionym balonem. Pół wiorsty w gór ę, prawie Ŝadna podró Ŝ 
- odparł nieco zmi ęszany Wokulski.  
- Niech pan mówi... To musi by ć olbrzymi widok?... Jakich uczu ć doznawał pan?...  
- mówił Ochocki. Był dziwnie zmieniony: oczy rozsze rzyły mu si ę, na twarz 
wyst ąpił rumieniec. Patrz ąc na niego, trudno było w ątpi ć, Ŝe w tej chwili 
zapomniał o pannie Izabeli.  
- To musi by ć szalona przyjemno ść... Mów pan... - pytał natarczywie, schwyciwszy 
Wokulskiego za kolano. - Widok jest istotnie wspani ały - odpowiedział Wokulski - 
poniewa Ŝ horyzont ma kilkadziesi ąt wiorst w promieniu, a cały Pary Ŝ i jego 
okolice wygl ądaj ą jak na wypukłej mapie. Ale podró Ŝ nie jest miła; mo Ŝe tylko 
pierwszy raz...  
- Jakie Ŝ wra Ŝenie?.. - Dziwaczne. Człowiek my śli, Ŝe sam pojedzie w gór ę; nagle 
widzi, Ŝe nie on jedzie, ale ziemia szybko zapada mu si ę pod nogami. Jest to 
zawód tak niespodziany i przykry, Ŝe... chciałoby si ę wyskoczy ć...  

 
- Có Ŝ wi ęcej?... - nalegał Ochocki. 
- Drugim dziwowiskiem jest horyzont, który ci ągle wida ć na wysoko ści wzroku.  

 
Skutkiem tego ziemia wydaje si ę wkl ęsł ą jak ogromny, gł ęboki talerz.  
- A ludzie?... domy?...  
- Domy wygl ądaj ą jak pudełka, tramwaje jak du Ŝe muchy, a ludzie jak czarne 
krople, które szybko biegn ą w ró Ŝnych kierunkach, ci ągnąc za sob ą długie cienie. 
W ogóle jest to podró Ŝ przeładowana niespodziankami.  



Ochocki zamy ślił si ę i patrzył przed siebie nie wiadomo na co... Par ę razy 
zdawało si ę, Ŝe chce wyskoczy ć z breka i Ŝe go dra Ŝni towarzystwo, w którym te Ŝ 
zapanowała cisza. 
Dojechali do lasu, za nimi dwie słu Ŝące w bryczce. Panie wzi ęły do r ąk koszyki. 
- A teraz ka Ŝda dama ze swoim kawalerem w inn ą stron ę! - zakomenderowała pani 
Wąsowska. - Panie Starski, ostrzegam, Ŝe jestem dzi ś w wyj ątkowym humorze, a co 
znaczy u mnie wyj ątkowy humor, wie o tym pan Wokulski - dodała, śmiej ąc si ę 
nerwowo. - Panie Ochocki, Belu, prosz ę do lasu, i nie pokazujcie si ę, dopóki... 
nie zbierzecie całego kosza rydzów... Felu!...  

 
- Ja pójd ę z Michalink ą i Joasi ą! - szybko odpowiedziała panna Felicja, patrz ąc 
na Wokulskiego w taki sposób, jakby to on był owym wrogiem, przeciw któremu 
nale Ŝało uzbroi ć si ę we dwie słu Ŝące.  
- No, id  myŜ, kuzynie - rzekła do Ochockiego panna Izabela widz ąc, Ŝe 
towarzystwo weszło ju Ŝ w las. - Ale we   mój koszyk i sam zbieraj rydze, bo mnie 
to, przyznam si ę, nie bawi.  

 
Ochocki wzi ął koszyk i rzucił go na bryczk ę.  
- Co mi tam wasze rydze! - odparł zachmurzony. - St raciłem dwa miesi ące na 
rybach, grzybach, bawieniu dam i tym podobnych głup stwach... Inni przez ten czas 
je  dzili balonem... Wybierałem si ę do Pary Ŝa, ale prezesowa tak nalegała, Ŝebym 
u niej wypocz ął... I pi ęknie wypocz ąłem... Zgłupiałem do reszty... Ju Ŝ nawet nie 
umiem my śle ć porz ądnie... straciłem zdolno ści... Eh! dajcie mi świ ęty spokój z 
rydzami... Jestem taki zły!...  

 
Machnął r ęką, potem obie wło Ŝył do kieszeni i poszedł w las ze spuszczon ą głow ą, 
mrucz ąc po drodze.  
- Miły towarzysz! - odezwała si ę z u śmiechem panna Izabela do Wokulskiego. - Ju Ŝ 
będzie z nim tak do ko ńca wakacyj... Byłam pewna, Ŝe zepsuje mu si ę humor, jak 
tylko Starski wspomniał o balonach... 
"Błogosławione te balony! - pomy ślał Wokulski. - Taki współzawodnik przy pannie 
Izabeli nie jest niebezpieczny..." I w tej chwili u czuł, Ŝe kocha Ochockiego.  
- Jestem pewny - rzekł do panny Izabeli - Ŝe kuzyn pani zrobi wielki wynalazek.  
Kto wie, czy nie stanie si ę on epok ą w dziejach ludzko ści... - dodał, my śl ąc o 
projektach Geista. - Tak pan s ądzi? - odpowiedziała dosy ć oboj ętnie panna 
Izabela. - Mo Ŝe by ć...  
Tymczasem kuzynek jest chwilami impertynent, z czym  mu niekiedy bywa do twarzy, 
ale chwilami jest nudny, co nie przystoi nawet wyna lazcom. Kiedy na niego 
patrz ę, przychodzi mi na my śl historyjka o Newtonie. Był to podobno bardzo 
wielki człowiek, czy tak, panie?... Ale i có Ŝ, kiedy jednego dnia, siedz ąc przy 
jakiej ś panience, wzi ął j ą za r ękę i... czy pan uwierzy?... zacz ął czy ści ć swoj ą 
fajk ę jej małym palcem!... No, je Ŝeli do tego prowadzi geniusz, dzi ękuj ę za 
genialnego m ęŜa!... Przejd  my si ę troch ę po lesie, dobrze, panie? Ka Ŝdy wyraz 
panny Izabeli padał Wokulskiemu na serce jak kropla  słodyczy.  
"Wi ęc ona lubi Ochockiego (bo któ Ŝ by go nie lubił?), ale za niego nie 
wyjdzie!..." 
Szli w ąsk ą drog ą, która stanowiła granic ę dwu lasów: na prawo rosły d ęby i buki, 
na lewo sosny. Mi ędzy sosnami od czasu do czasu błysn ął czerwony stanik pani 
Wąsowskiej albo biała okrywka panny Eweliny. W jednym  miejscu rozwidlała si ę 
droga i Wokulski chciał skr ęci ć, ale panna Izabela zatrzymała go.  
- Nie, nie - rzekła - tam nie id  my, bo stracimy z oczu całe towarzystwo, a dla 
mnie las tylko wtedy jest pi ękny, kiedy w nim widz ę ludzi. W tej chwili na 
przykład rozumiem go... Niech no pan spojrzy... pra wda, jak ta cz ęść jest 
podobna do ogromnego ko ścioła?... Te szeregi sosen to kolumny, tam boczna n awa, 
a tu wielki ołtarz... Widzi pan, widzi pan... Teraz  mi ędzy konarami pokazało si ę 
sło ńce jak w gotyckim oknie... Co za nadzwyczajna rozma ito ść widoków! Tu ma pan 
buduar damski, a te niskie krzaczki to taburety. Ni e brak nawet lustra, które 
zostało po onegdajszym deszczu... A to ulica, prawd a?... Troch ę krzywa, ale 
ulica... A tam znowu rynek czy plac... Czy pan widz i to wszystko?...  
- Widz ę, o ile mi pani pokazuje - odpowiedział Wokulski z uśmiechem. - Trzeba 
jednak mie ć bardzo poetyck ą fantazj ę, a Ŝeby spostrzec te podobie ństwa.  



- Doprawdy?... A ja zawsze my ślałam, Ŝe jestem uosobion ą proz ą. - Mo Ŝe by ć, Ŝe 
jeszcze nie miała pani sposobno ści odkry ć wszystkich swoich zalet - odparł 
Wokulski, niekontent, Ŝe zbli Ŝa si ę do nich panna Felicja.  
- Jak to, nie zbieracie pa ństwo rydzów? - dziwiła si ę panna Felicja. - Cudowne 
rydze; jest ich takie mnóstwo, Ŝe nam nie wystarczy koszyków i b ędziemy chyba 
musiały sypa ć je do bryczki. Da ć ci, Belu, koszyk?...  
- Dzi ękuj ę ci! 
- A panu?...  
- Nie wiem, czy potrafiłbym odró Ŝni ć rydza od muchomora - odpowiedział Wokulski.  
-  licznie! - zawołała panna Fela. - Nie spodziewałam si ę od pana takiej 
odpowiedzi... Powiem to babci i poprosz ę, a Ŝeby Ŝadnemu z panów nie pozwoliła 
je ść rydzów, a przynajmniej nie te, które ja zbieram. 
Kiwn ęła głow ą i odeszła.  
- Obraził pan Felci ę - rzekła panna Izabela. - To nie godzi si ę... ona jest panu 
tak Ŝyczliwa.  
- Panna Felicja ma przyjemno ść w zbieraniu rydzów, ja wol ę słucha ć wykładu pani 
o lesie.  

 
- Bardzo mi to pochlebia - odpowiedziała, lekko rum ieni ąc si ę, panna Izabela - 
ale jestem pewna, Ŝe pr ędko znudzi pana mój wykład. Bo dla mnie nie zawsze las 
jest pi ękny, czasem bywa okropny. Gdybym tu była sama, z pe wności ą nie 
widziałabym ulic, ko ściołów i buduarów. Kiedy jestem sama, las mnie prze ra Ŝa.  
Przestaje by ć dekoracj ą, a zaczyna by ć czym ś, czego nie rozumiem i czego si ę 
boj ę. Głosy ptaków s ą jakie ś dzikie, czasem podobne do nagłego krzyku bole ści, a 
czasem do śmiechu ze mnie, Ŝe weszłam mi ędzy potwory... Wtedy ka Ŝde drzewo 
wydaje mi si ę istot ą Ŝywą, która chce mnie owin ąć gał ę mi i udusi ć; ka Ŝde ziele 
w zdradziecki sposób opl ątuje mi nogi, a Ŝeby mnie ju Ŝ st ąd nie wypu ści ć... A 
wszystkiemu temu winien kuzynek Ochocki, który tłom aczył mi, Ŝe natura nie jest 
stworzona dla człowieka... Według jego teorii wszys tko Ŝyje i wszystko Ŝyje dla 
siebie...  
- Ma racj ę - szepn ął Wokulski. 
- Jak to, wi ęc i pan w to wierzy? Wi ęc według pana ten las nie jest przeznaczony 
na po Ŝytek ludziom, ale ma jakie ś swoje własne interesa, nie gorsze od 
naszych...  
- Widziałem ogromne lasy, w których człowiek ukazyw ał si ę raz na kilka lat, a 
jednak rosły bujniej ani Ŝeli nasze... 
- Ach, niech pan tak nie mówi!... To jest poni Ŝanie warto ści ludzkiej, nawet 
niezgodne z Pismem świ ętym. Bóg oddał przecie ludziom ziemi ę na mieszkanie, a 
ro śliny i zwierz ęta na po Ŝytek...  

 
- Krótko mówi ąc, według pani natura powinna słu Ŝyć ludziom, a ludzie klasom 
uprzywilejowanym i utytułowanym?... Nie, pani. I na tura, i ludzie Ŝyj ą dla 
siebie, i tylko ci maj ą prawo włada ć nimi, którzy posiadaj ą wi ęcej sił i wi ęcej 
pracuj ą. Siła i praca s ą jedynymi przywilejami na tym świecie. Niejednokrotnie 
te Ŝ tysi ącletnie, ale bezwładne drzewa upadaj ą pod ciosami kolonistów-
dorobkiewiczów, a pomimo to w naturze nie zachodzi Ŝaden przewrót.  
Siła i praca, pani, nie tytuł i nie urodzenie...  
Panna Izabela była rozdra Ŝniona.  
- Tu mo Ŝe mi pan mówi ć - rzekła - co pan chce, tu uwierz ę we wszystko, bo dokoła 
widz ę tylko pa ńskich sprzymierze ńców.  
- Czy oni nigdy nie stan ą si ę sprzymierze ńcami pani?...  
- Nie wiem... mo Ŝe... Tak cz ęsto teraz słysz ę o nich, Ŝe kiedy ś mogę uwierzy ć w 
ich pot ęgę.  
 
Weszli na polank ę zamkni ęt ą wzgórzami, na których rosły pochylone sosny. Panna  
Izabela usiadła na pniu ści ętego drzewa, a Wokulski niedaleko niej na ziemi. W 
tej chwili na brzegu polanki ukazała si ę pani W ąsowska ze Starskim.  
- Czy nie chcesz, Belu - wołała - wzi ąć sobie tego kawalera?  
- Protestuj ę! - odezwał si ę Starski. - Panna Izabela jest całkiem zadowolona z e 
swego towarzysza, a ja z mojej towarzyszki...  
- Czy tak, Belu?  
- Tak, tak! - zawołał Starski. - Niech b ędzie tak... - powtórzyła panna Izabela, 
bawi ąc si ę parasolk ą i patrz ąc w ziemi ę. 



Pani W ąsowska i Starski znikli na wzgórzu, panna Izabela c oraz niecierpliwiej 
bawiła si ę parasolk ą. Wokulskiemu pulsa biły w skroniach jak dzwony. Po niewa Ŝ 
milczenie trwało zbyt długo, wi ęc odezwała si ę panna Izabela:  
- Prawie rok temu byli śmy w tym miejscu na wrze śniowej majówce... Było ze 
trzydzie ści osób z s ąsiedztwa... O, tam palono ogie ń...  
- Bawiła si ę pani lepiej ni Ŝ dzi ś?  
 
- Nie. Siedziałam na tym samym pniu i byłam jaka ś smutna...Czego ś mi brakło... I 
co mi si ę bardzo rzadko zdarza, my ślałam: co te Ŝ b ędzie za rok?...  

 
- Dziwna rzecz!... - szepn ął Wokulski. - Ja tak Ŝe mniej wi ęcej rok temu 
mieszkałem z obozem w lesie, ale w Bułgarii... My ślałem: czy za rok Ŝyć b ędę 
i...  

 
- I o czym jeszcze? - O pani. Panna Izabela niespok ojnie poruszyła si ę i 
pobladła.  
- O mnie?... - spytała. - Albo Ŝ pan mnie znał?... - Tak. Znam pani ą ju Ŝ par ę 
lat, ale niekiedy zdaje mi si ę, Ŝe znam pani ą od wieków... Czas ogromnie wydłu Ŝa 
si ę, kiedy o kim ś my ślimy ci ągle, na jawie i we śnie...  

 
Podniosła si ę z pnia, jakby chc ąc ucieka ć. Wokulski tak Ŝe powstał.  
- Niech pani przebaczy, je Ŝeli mimowolnie zrobiłem jej przykro ść. Mo Ŝe, według 
pani, tacy jak ja nie maj ą prawa my śle ć o pani?... W waszym świecie nawet ten 
zakaz jest mo Ŝliwy. Ale ja nale Ŝę do innego...W moim świecie papro ć i mech tak 
dobrze maj ą prawo patrze ć na sło ńce jak sosny albo... grzyby. Dlatego niech mi 
pani wr ęcz powie: czy wolno mi, czy nie wolno my śle ć o pani? Na dzi ś nie Ŝądam 
nic innego.  

 
- Ja pana prawie nie znam - szepn ęła, widocznie zakłopotana, panna Izabela. 
- Ja te Ŝ dzi ś nic nie Ŝądam. Pytam si ę tylko, czy nie uwa Ŝa pani za obraz ę dla 
siebie tego, Ŝe ja my śl ę o pani, nic - tylko my śl ę. Znam opini ę klasy, w śród 
której wychowała si ę pani, o takich ludziach jak ja i wiem, Ŝe to, co mówi ę w 
tej chwili, nazwa ć moŜna zuchwalstwem. Niech mi wi ęc pani powie wprost, a je Ŝeli 
aŜ taka istnieje mi ędzy nami ró Ŝnica, nie b ędę si ę ju Ŝ dłu Ŝej starał o wzgl ędy 
pani... Wyjad ę dzi ś lub jutro bez cienia pretensji, owszem, zupełnie w yleczony.  

 
- Ka Ŝdy człowiek ma prawo my śle ć... - odparła panna Izabela, coraz mocniej 
zmi ęszana.  

 
- Dzi ękuj ę pani. Tym słówkiem dała mi pani pozna ć, Ŝe w jej przekonaniu nie 
stoj ę ni Ŝej od panów Starskich, marszałków i im podobnych...  Rozumiem, Ŝe nawet 
w tych warunkach mog ę jeszcze nie zyska ć sympatii pani... Do tego bardzo 
daleko... Ale wiem przynajmniej, Ŝe ju Ŝ mam ludzkie prawa i Ŝe pani b ędzie od 
tej pory s ądzi ć moje czyny, nie tytuły, których nie posiadam.  
- Jest pan przecie szlachcicem, a mówi prezesowa, Ŝe tak dobrym, jak Starscy, a 
nawet Zasławscy...  
- Owszem, je Ŝeli pani Ŝyczy sobie, jestem szlachcicem, nawet lepszym od 
niejednego z tych, jakich spotykałem w salonach. Na  moje nieszcz ęście, wobec 
pani, jestem tak Ŝe i kupcem.  

 
- No, kupcem mo Ŝna by ć i mo Ŝna nie by ć, to zale Ŝy od pana... odparła ju Ŝ śmielej 
panna Izabela.  

 
Wokulski zamy ślił si ę.  
 
W tej chwili w lesie pocz ęto huka ć i zwoływa ć si ę, a w par ę minut pó  niej całe 
towarzystwo ze sługami, koszami i rydzami znalazło si ę na polance.  

 
- Wracajmy do domu - rzekła pani W ąsowska - bo mnie te rydze znudziły i czas na 
obiad. 
Kilka dni nast ępnych upłyn ęły Wokulskiemu w sposób dziwny; gdyby go zapytano: 
czym były dla niego? zapewne odpowiedziałby, Ŝe snem szcz ęścia, jedn ą z tych 



epok w Ŝyciu, dla których, mo Ŝe by ć, natura powołała na świat człowieka.  

 
Oboj ętny widz mo Ŝe nazwałby takie dnie jednostajnymi, a nawet nudnym i. Ochocki 
spos ępniał i od rana do wieczora albo kleił, albo puszcz ał oryginalnej formy 
latawce. Pani W ąsowska z pann ą Felicj ą czytały albo zajmowały si ę szyciem ornatu 
dla miejscowego proboszcza. Starski z prezesow ą i baronem grali w karty.  
I tym sposobem Wokulski i panna Izabela nie tylko b yli zupełnie osamotnieni, ale 
jeszcze musieli by ć ci ągle razem. 
Chodzili po parku, czasem w pole, siedzieli pod wie kową lip ą na podwórzu, ale 
najcz ęściej pływali po stawie. On wiosłował, ona od czasu do czasu rzucała 
okruchy ciastek łab ędziom, które cicho sun ęły za nimi. Niejeden podró Ŝny 
zatrzymywał si ę na go ści ńcu za stawem i zdziwiony przypatrywał si ę niezwykłej 
grupie, któr ą tworzyły: biała łódka z siedz ącą w niej par ą i dwa białe łab ędzie 
ze skrzydłami podniesionymi jak Ŝagle.  
Pó niej Wokulski nie umiał nawet przypomnie ć sobie, o czym mówili w podobnych 
chwilach. Najcz ęściej milczeli. Raz zapytała go: dlaczego ślimaki pływaj ą pod 
powierzchni ą wody? drugi raz - dlaczego obłoki maj ą tak rozmait ą barw ę?  
Tłomaczył jej i wówczas zdawało mu si ę, Ŝe cał ą natur ę od ziemi do nieba ogarnia 
w jednym u ścisku i składa jej pod nogi.  

 
Pewnego dnia przyszło mu na my śl, Ŝe gdyby kazała mu rzuci ć si ę w wod ę i umrze ć, 
umarłby błogosławi ąc j ą.  

 
Podczas tych wodnych przeja ŜdŜek, a tak Ŝe podczas spacerów w parku i zawsze, gdy 
byli razem, czuł jaki ś niezmierny spokój, jakby cała dusza jego i cała zi emia od 
wschodnich do zachodnich kresów napełniona była cis zą, w śród której nawet turkot 
wozu, szczekanie psa albo szelest gał ęzi wypowiadały si ę w cudownie pi ęknych 
melodiach. Zdawało mu si ę, Ŝe ju Ŝ nie chodzi, lecz pływa w oceanie mistycznego 
odurzenia, Ŝe ju Ŝ nie my śli, nie czuje, nie pragnie, tylko kocha.  

 
Godziny umykały gdzie ś jak błyskawice zapalaj ące si ę i gasn ące na dalekim 
nieboskłonie. Dopiero był ranek - ju Ŝ południe - ju Ŝ wieczór i - noc pełna 
przebudze ń i westchnie ń. Niekiedy my ślał, Ŝe dob ę podzielono na dwa nierówne 
okresy czasu: dzie ń krótszy od mgnienia powiek i noc dług ą jak wieczno ść dusz 
pot ępionych.  
 
Pewnego dnia wezwała go do siebie prezesowa.  
- Siadaj Ŝe, panie Stanisławie - rzekła - có Ŝ, dobrze si ę u mnie bawisz? Drgn ął 
jak człowiek przebudzony.  
- Ja?... - spytał. 
- Nudził Ŝeby ś si ę? 
 
- Za rok takich nudów oddałbym Ŝycie. Staruszka potrz ąsnęła głow ą. 
- Tak czasem si ę zdaje - odpowiedziała. - Nie wiem, kto tam napisał , Ŝe człowiek 
jest wtedy najszcz ęśliwszy, kiedy dokoła siebie widzi to, co nosi w sob ie 
samym... Ale ja mówi ę, Ŝe mniejsza, dlaczego jest szcz ęśliwy, byle nim był... 
Wybaczysz mi, je Ŝeli ci ę obudz ę?...  
- Słucham pani ą - odparł, mimo woli bledn ąc. Prezesowa wci ąŜ przypatrywała mu 
si ę i z lekka chwiała głow ą.  
- No, przecie nie my śl, Ŝe obudz ę ci ę złymi wiadomo ściami. Zbudz ę ci ę w zwykły 
sposób. My ślał Ŝeś co o tej cukrowni, któr ą mi tu radz ą budowa ć?...  
- Jeszcze nie...  
- Nic pilnego. Ale o stryju zupełnie ju Ŝ zapomniałe ś. A on, biedak, le Ŝy 
niedaleko st ąd, o trzy mile, w Zasławiu... Mo Ŝe by ście tam jutro pojechali.  

 
Okolica ładna, s ą ruiny zamku... Mogliby ście bardzo przyjemnie czas przep ędzi ć i 
zrobi ć co ś z tym kamieniem nagrobnym.  

 
Wiesz co - dodała staruszka, wzdychaj ąc - namy śliłam si ę... Nie trzeba rozbija ć 
kamienia pod zamkiem. Zostaw go tam i tylko ka Ŝ wyry ć na nim te wiersze: "Na 
kaŜdym miejscu i o ka Ŝdej dobie..." Znasz to?...  
- O tak, znam...  



- Pod zamkiem wi ęcej bywa ludzi ni Ŝ na cmentarzu, pr ędzej przeczytaj ą i mo Ŝe 
zamyśl ą si ę nad ostatecznym kresem wszystkiego na tym świecie, nawet miło ści...  

 
Wokulski wyszedł od prezesowej silnie rozstrojony. "Co znaczy jej rozmowa?..." - 
pomyślał. Na szcz ęście, spotkał pann ę Izabel ę id ąca w stron ę stawu i zapomniał o 
wszystkim.  

 
Na drugi dzie ń istotnie całe towarzystwo pojechało do Zasławia. M ijali lasy, 
zielone pagórki, w ąwozy z Ŝółtymi ścianami. Okolica była pi ękna, jeszcze 
pi ękniejsza pogoda, ale Wokulski nie uwa Ŝał na nic, zatopiony w smutnych 
myślach... Ju Ŝ nie był sam z pann ą Izabel ą, jak wczoraj jeszcze; nawet nie 
siedział w breku blisko niej, tylko naprzeciw panny  Felicji, a nade wszystko...  

 
Ale to ju Ŝ mu si ę tylko zdawało i nawet śmiał si ę w duszy ze swych przywidze ń.  

 
Zdawało mu si ę, Ŝe Starski w jaki ś dziwny sposób spojrzał na pann ę Izabel ę i Ŝe 
j ą oblał rumieniec. "Ach, głupstwo - mówił do siebie - po có Ŝ miałaby mnie 
oszukiwa ć!... Ona mnie, który przecie nie jestem nawet jej n arzeczonym".  
Otrz ąsnął si ę ze swych przywidze ń i tylko było mu troch ę przykro, Ŝe Starski 
siedzi obok panny Izabeli. Ale tylko troch ę... "No, przecie Ŝ nie zabroni ę jej - 
myślał - siada ć, przy kim zechce. I nie zni Ŝę si ę do zazdro ści, która b ąd  jak 
bąd  jest podłym uczuciem, a najcz ęściej gruntuje si ę na pozorach... Zreszt ą, 
gdyby chcieli wymienia ć ze Starskim tkliwe spojrzenia, nie robiliby tego t ak 
jawnie. Szaleniec jestem..." W par ę godzin znale  li si ę na miejscu.  

 
Zasław, niegdy ś miasteczko, dzi ś licha osada, stoi w nizinie otoczonej mokrymi 
ł ąkami. Oprócz ko ścioła i dawnego ratusza wszystkie budowle s ą parterowe, 
drewniane i stare. Na środku cynku, a raczej placu pełnego ostów i jam, wz nosi 
si ę pi ętrowa kupa śmieci i studnia pod dziurawym dachem opartym na czt erech 
zgniłych słupach. 
Z powodu szabasu rynek był pusty, a wszystkie krami ki zamkni ęte. Dopiero o 
wiorst ę za miastem, w południowej stronie, le Ŝała grupa wzgórz. Na jednym stały 
ruiny zamku, składaj ące si ę z dwu wie Ŝ sze ściok ątnych, gdzie ze szczytów i okien 
zwieszały si ę bujne zielska; na drugim rosła k ępa starych d ębów.Gdy podró Ŝni 
zatrzymali si ę w rynku, Wokulski wysiadł, a Ŝeby zobaczy ć si ę z proboszczem, 
Starski za ś obj ął komend ę.  

 
- Wi ęc my - rzekł - je  dziemy brekiem do tych d ębów i tam zjemy, co Bóg dał, a 
kucharze przygotowali. Nast ępnie brek wróci si ę tu po pana Wokulskiego...  
- Dzi ękuj ę - odparł Wokulski. - Nie wiem, jak długo zabawi ę, i wol ę i ść 
piechot ą. Zreszt ą musz ę jeszcze wst ąpi ć do ruin...  

 
- I ja z panem - odezwała si ę panna Izabela. - Chc ę zobaczy ć ulubiony kamie ń 
prezesowej... - dodała półgłosem. - Prosz ę mi da ć zna ć, jak pan tam b ędzie.  
Brek odjechał, Wokulski wst ąpił na plebani ę i w ci ągu kwadransa sko ńczył 
interes. Proboszcz o świadczył mu, Ŝe nikt w mie ście nie b ędzie miał pretensji, 
je Ŝeli na kamieniu zamkowym znajdzie si ę jaki napis, byle nie nieprzyzwoity i 
nie bezbo Ŝny... Dowiedziawszy si ę za ś, Ŝe chodzi o pami ątk ę po nieboszczyku 
kapitanie Wokulskim, którego znał osobi ście, proboszcz obiecał zaj ąć si ę 
ułatwieniem tej sprawy.  
- Jest tu - rzekł - niejaki W ęgiełek, sprytny hultaj, troch ę kowal, troch ę 
stolarz, wi ęc mo Ŝe on potrafi wyrze  bi ć na kamieniu, co potrzeba. Zaraz ja po 
niego po śl ę. W ci ągu nast ępnego kwadransa zjawił si ę i W ęgiełek, chłopak 
dwudziestokilkoletni, z fizjonomi ą wesoł ą i inteligentn ą. Dowiedziawszy si ę od 
ksi ęŜego sługi, Ŝe moŜna co ś zarobi ć, ubrał si ę w szaraczkowy surdut z krótkim 
stanem i połami do ziemi i obficie wytarł sobie wło sy słonin ą.Poniewa Ŝ 
Wokulskiemu było pilno, wi ęc po Ŝegnał proboszcza i poszedł z W ęgiełkiem w stron ę 
ruin. 
Gdy znale  li si ę za nieczynn ą dzi ś rogatk ą osady, Wokulski zapytał chłopaka:  

 
- Dobrze umiesz pisa ć, mój bracie?  
- Oj, oj!... Przecie mi nieraz ze s ądu dawali do przepisywania, cho ć nie mam 
lekkiej r ęki. A te wiersze, co pan ekonom z Otrocza pisywał d o le śniczanki, to 



wszystko moja robota. On tyle, Ŝe kupował papier i jeszcze mi do tej pory nie 
dopłacił czterdzie ści groszy za pisanie. A o zakr ęty to tak si ę dopominał...  

 
- I na kamieniu potrafisz pisa ć? 
- Niby wkl ęsło, nie wypukło?... Co nie mam potrafi ć. Podj ąłbym si ę pisania nawet 
na Ŝelazie, a cho ćby na szkle i literami, jakimi chc ąc: pisanymi, drukowanymi; 
niemieckimi, Ŝydowskimi... Przecie ja tu, nie chwal ąc si ę, wszystkie szyldy 
malowałem w mie ście.  

 
- I tego krakowiaka, co wisi nad szynkiem?  
- A ju Ŝci.  
- A gdzie Ŝeś ty widział takiego krakowiaka?  

 
- U pana Zwolskiego jest furman, co si ę nosi z krakowska, wi ęcem se jego 
obejrzał. - I widziałe ś, Ŝe ma obie nogi na lewym boku?  

 
- Prosz ę łaski pana, ludzie z prowincji nie patrz ą na nogi, ino na butelk ę. Jak 
dojrzy butelk ę i kieliszek, to ju Ŝ nie chybi, ale trafi prosto do 
Szmula.Wokulskiemu coraz wi ęcej podobał si ę rezolutny chłopak.  
- Nie o Ŝeniłe ś si ę jeszcze? - zapytał go.  

 
- Nie. Z tak ą, co chodzi w chustce, to ja si ę nie o Ŝeni ę, a kapeluszowa mnie by 
nie chciała.  
- I có Ŝ tu robisz, kiedy nie ma szyldów do malowania?  
- O tak, panie: troch ę to, troch ę owo, a razem nic. Dawniej robiłem 
stolarszczyzn ę i nie mogłem nad ąŜyć. Za jakie par ę lat odło Ŝyłbym z tysi ąc 
rubli. Ale spaliłem si ę tamtego roku i ju Ŝ nie mog ę przyj ść do siebie. Drzewo, 
warsztaty, wszystko poszło na w ęgiel, a mówi ę łasce pana, był taki ogie ń, Ŝe 
najtwardsze pilniki stopiły si ę jak smoła. Kiedym spojrzał na pogorzel, tom ino 
plun ął ze zło ści, ale dzi ś nawet mi szkoda tej śliny...  

 
- Odbudowałe ś si ę? Masz warsztat?  

 
- Ehe! panie... Odbudowałem w ogrodzie chałup ę jak barak, Ŝeby matka miała gdzie 
gotowa ć, ale warsztaty... To Ŝ by na to, panie, trzeba pi ęćset rubli gotowego 
grosza, słowo honoru daj ę, jak mi Bóg miły... Ile Ŝ to przecie lat ojciec 
nieboszczyk harował, nim postawił dom i zebrał nacz ynie. Zbli Ŝali si ę do ruin. 
Wokulski rozmy ślał.  

 
- Słuchaj, W ęgiełek - rzekł nagle - podobasz mi si ę. B ędę w tej okolicy - dodał, 
cicho wzdychaj ąc - b ędę jeszcze z tydzie ń... A je Ŝeli wyrze  bisz mi dobrze 
napis, wezm ę ci ę do Warszawy na jaki ś czas...Tam przekonam si ę, co jeste ś wart, 
i... mo Ŝe odnajd ą si ę twoje warsztaty.  

 
Chłopak pochylał głow ę na prawo i na lewo, przypatruj ąc si ę Wokulskiemu. Nagle 
przyszło mu na my śl, Ŝe musi to by ć bardzo bogaty pan, a mo Ŝe nawet z takich 
panów, których niekiedy Bóg zsyła, a Ŝeby opiekowali si ę lud  mi biednymi, i - 
zdj ął czapk ę.  
 
- Có Ŝeś stan ął? Nakryj głow ę... - rzekł Wokulski.  

 
- Przepraszam pana... mo Ŝe ja co złego powiedziałem?... Ale u nas, panie, to  
tacy panowie nie bywaj ą... Podobno bywali dawnymi czasy...Nawet ojciec 
nieboszczyk gadał, Ŝe sam widział takiego pana, co wzi ął z Zasławia sierot ę i 
zrobił z niej wielk ą pani ą, a jegomo ści zostawił tyle pieni ędzy, Ŝe z nich 
wybudowali now ą dzwonnic ę...  
Wokulski u śmiechn ął si ę, patrz ąc na zakłopotan ą min ę chłopaka i z dziwnym 
uczuciem my ślał, Ŝe za swój jednoroczny dochód mógłby uszcz ęśliwi ć stu 
kilkudziesi ęciu takich jak ten oto...  

 
"Pieni ądz naprawd ę jest wielk ą pot ęgą, tylko trzeba go umie ć u Ŝyć..." Byli ju Ŝ 
pod gór ą zamkow ą, kiedy z s ąsiedniej odezwał si ę głos panny Felicji:  



- Panie Wokulski, my tu jeste śmy!...  

 
Wokulski podniósł oczy i zobaczył mi ędzy d ębami wesoły ogie ń, dokoła którego 
siedziało zasławskie towarzystwo. O kilkana ście kroków z boku chłopak kredensowy 
i pokojówka nastawiali samowar. - Niech pan zaczeka , id ę do pana! - zawołała 
panna Izabela, podnosz ąc si ę z dywanu.  

 
Starski podskoczył do niej.  
- Sprowadz ę kuzynk ę - rzekł. - O, dzi ękuj ę, sama zejd ę -odpowiedziała panna 
Izabela, cofaj ąc si ę. Potem zacz ęła i ść ze stromej ściany z tak ą swobod ą i 
wdzi ękiem, jakby to była ulica w parku. "Podły jestem z moimi pos ądzeniami" - 
szepn ął Wokulski. W tej chwili przywidziało mu si ę, Ŝe jaki ś tajemniczy głos 
kaŜe mu robi ć wybór mi ędzy tysi ącami takich jak W ęgiełek, którzy potrzebuj ą 
pomocy, i jedn ą kobiet ą, która schodziła tam z góry. "Ju Ŝ zrobiłem wybór!..." - 
pomyślał Wokulski. - Ale do zamku nie wejd ę sama, musi mi pan poda ć r ękę - 
rzekła panna Izabela, stan ąwszy przy Wokulskim.  
- Mo Ŝe pa ństwo pozwol ą l Ŝejsz ą drog ą - odezwał si ę Węgiełek.  
- Prowad  !  

 
Okr ąŜyli gór ę i pocz ęli wspina ć si ę na jej szczyt ło Ŝyskiem wyschłego potoku.  
- Jaki dziwny kolor tych kamieni - odezwała si ę panna Izabela, patrz ąc na kawały 
wapienia poplamionego brunatnymi pi ętnami. - Ruda Ŝelazna - odparł Wokulski. - O 
nie - wtr ącił W ęgiełek - to nie ruda, to krew...  
Panna Izabela cofn ęła si ę.  
- Krew?... - powtórzyła. Stan ęli na szczycie wzgórza, zasłoni ęci od reszty 
towarzystwa wal ącym si ę murem. Z tego miejsca wida ć było dziedziniec zamkowy, 
zaro śni ęty cierniem i berberysem.  

 
Pod jedn ą z wie Ŝ stał oparty o jej ścian ę olbrzymi granit.  

 
- Oto jest kamie ń - rzekł Wokulski. - Ach, ten... Ciekawam, jak go t u 
wnie śli?... Mój człowieku, co mówili ście o krwi? - spytała panna Izabela 
Węgiełka.  

 
- To dawna historia - odparł W ęgiełek - jeszcze mi j ą dziadu ś opowiadał...  

 
Wreszcie tu wszyscy o niej wiedz ą.  
- Opowiedzcie j ą - nalegała panna Izabela. - Mi ędzy ruinami bardzo lubi ę słucha ć 
legend. Nad Renem pełno tego... 
Weszła na dziedziniec, ostro Ŝnie wymijaj ąc cierniste krzaki, i usiadła na 
kamieniu.  
- Opowiedzcie histori ę o tej krwi...  
Węgiełek wcale nie zmi ęszał si ę t ą propozycj ą; owszem, u śmiechn ął si ę i zacz ął:  
- W dawnych czasach, kiedy jeszcze mój dziadu ś łapał ptaki mi ędzy d ębami, po 
tych kamieniach, co śmy nimi szli, płyn ęła woda. Teraz ona pokazuje si ę tylko na 
wiosn ę albo po wielkim deszczu, ale za mało ści dziadusia szła przez cały rok. I 
był strumie ń w tym miejscu.  
Na dnie potoku, jeszcze za mało ści dziadusia, le Ŝał jeden spory kamie ń, jakby 
nim kto dziur ę zatykał. W rzeczy samej była tam dziura, wła śnie nawet okno do 
podziemiów, gdzie s ą zachowane wielkie skarby, jakich by na całym świecie nie 
znalazł. A mi ędzy tymi maj ątkami, na szczerozłotym łó Ŝku, śpi panna, mo Ŝe nawet 
jaka hrabini, bardzo śliczno ści i bogato odziana. Mówi ą, Ŝe za to samo, co ona 
ma we włosach, kupiłby wszystkie dobra od Zasławia do Otrocza.  

 
Ta za ś panna śpi przez taki interes, Ŝe jej kto ś wbił złot ą szpilk ę w głow ę, 
moŜe ze zbytków, a mo Ŝe i z nienawi ści; Bóg ich tam wie. Tak śpi i nie ocknie 
si ę, dopóki jej kto szpilki z głowy nie wyci ągnie i potem si ę z ni ą nie o Ŝeni.  

 
Ale to rzecz ci ęŜka i nawet niebezpieczna, bo tam w podziemiach piln uj ą skarbów 
i samej panny ró Ŝne straszydła. A jakie one s ą, to wiem dobrze, bo póki mi si ę 
dom nie spalił, chowałem taki jeden z ąb jak pi ęść, który z ąb dziadu ś znalazł w 
tym miejscu (sprawiedliwie mówi ę i nic nie kłami ę). A je Ŝeli jeden z ąb był jak 



pi ęść (widziałem go przecie i miałem w r ękach przez długie czasy), to ju Ŝ łeb 
musiał by ć jak piec, a cała osoba chyba jak stodoła... Wi ęc boryka ć si ę z takim 
było trudno i jeszcze nie z jednym, ale z wieloma. Dlatego naj śmielszy człowiek, 
cho ćby mu si ę i jak spodobała panna, a jeszcze lepiej jej maj ętno ści, wej ść do 
podziemiów nie miał odwagi, a Ŝeby go co nie ujadło...  

 
O tej pannie i o tych maj ątkach - prawił dalej W ęgiełek - wiedzieli ludzie od 
dawna; takim sposobem, Ŝe dwa razy do roku, na Wielkanoc i na świ ęty Jan, usuwał 
si ę kamie ń, co le Ŝał na dnie potoku i je Ŝeli kto stał wtedy nad wod ą, mógł 
zajrze ć do otchłani i widzie ć tamtejsze dziwy.  

 
Jednej Wielkanocy (dziadusia jeszcze wtedy nie było  na świecie) przyszedł tu do 
zamku młody kowal z Zasławia. Stan ął nad potokiem i my śli: "Nie mogłyby si ę to 
mnie pokaza ć skarby?... Zaraz bym wlazł do nich, cho ćby przez najcia śniejsz ą 
dziur ę, naładowałbym kieszenie i ju Ŝ nie potrzebowałbym dyma ć miechem". Ledwie 
tak pomy ślał, a Ŝ naraz - usuwa si ę kamie ń, a mój ci kowal widzi wory pieni ędzy, 
misy ze szczerego złota i tyle drogiej odzie Ŝy jak na jarmarku... 
Ale najpierwej wpadła mu przed oczy śpi ąca panna, taka, mówił dziadu ś, śliczna, 
Ŝe kowal stan ął słupem. Spała se i tylko jej łzy płyn ęły, a co która upadła, czy 
na jej koszul ę, czy na łó Ŝko, czy na podłog ę, zaraz zamieniała si ę w klejnot.  
Spała i wzdychała z bólu od szpilki; a co westchn ęła, to na drzewach nad 
potokiem zaszelepały li ście z Ŝalu nad jej strapieniem.  

 
JuŜ kowal chciał wej ść do podziemiów; ale Ŝe czas przeszedł, wi ęc znowu kamie ń 
zamknął si ę, a Ŝ zabulgotało w potoku. Od tego dnia mój kowal nie m ógł sobie 
miejsca znale  ć na świecie. Robota leciała mu z r ęki. Gdzie nie spojrzał, 
widział ino potok jak szyb ę, a za ni ą pann ę, której łzy płyn ęły. A Ŝ pomizerniał, 
bo go co ś ci ągle trzymało za serce rozpalonymi obc ęgami. Zwyczajnie zamroczyło 
go. Kiedy ju Ŝ całkiem nie mógł wytrzyma ć z t ęskno ści, poszedł do jednej baby, co 
znała si ę na ziołach, dał jej srebrnego rubla i spytał o rad ę.  

 
- Ano - mówi baba - nie ma tu inszej rady, tylo mus isz doczeka ć świ ętego Jana i 
kiedy si ę kamie ń odło Ŝy, musisz le  ć w otchła ń. Byle ś pannie wyj ął szpilk ę z 
głowy, obudzi si ę, o Ŝenisz si ę z ni ą i b ędziesz wielki pan, jakiego świat nie 
widział. Tylko wtedy o mnie nie zapomnij, Ŝe ci dobrze poradziłam. I to se 
spami ętaj: kiedy ci ę strachy otocz ą, a zaczniesz si ę ba ć, zaraz prze Ŝegnaj si ę i 
umykaj w imi ę boskie... Cała sztuka w tym, Ŝeby ś si ę nie zl ąkł; złe nie ima si ę 
nieboj ącego człowieka.  

 
- A powiedzcie Ŝ mi - mówi kowal - jak pozna ć, Ŝe człowieka strach zdejmuje?...  
- Taki ś ty?... - mówiła baba. - No, to ju Ŝ id   do otchłani, a jak wrócisz, o 
mnie pami ętaj.  

 
Dwa miesi ące chodził kowal do potoku, a na tydzie ń przed świ ętym Janem wcale si ę 
st ąd nie ruszył, tylko czekał. I doczekał. W samo połu dnie kamie ń odsun ął si ę, a 
mój kowal z siekier ą w gar ści skoczył w jam ę.  

 
Co si ę tam - mówił dziadu ś - koło niego nie działo, włosy na głowie staj ą.  

 
Otoczyły go przecie takie poczwary, Ŝe inny umarłby od samego ich wejrzenia.  
Były - mówił dziadu ś - niedopyrze wielkie jak psy, ale ino wachlowały n ad nim 
skrzydliskami. To zast ąpiła mu drog ę ropucha, du Ŝa jak ot ten kamie ń, to w ąŜ 
zapl ątał mu si ę mi ędzy nogi, a kiedy kowal ciapn ął go, w ąŜ zacz ął płaka ć ludzkim 
głosem. Były wilki takie na niego zajadłe, Ŝe co im piana padła z pyska, to 
buchn ęła płomieniem, a w opoce wypalała dziury. Wszystkie  te potwory siadały mu 
na plecach, chwytały go za surdut, za r ękawy, ale Ŝaden nie śmiał go skrzywdzi ć.  

 
Bo widzieli, Ŝe si ę kowal nie boi, za ś przed nieboj ącym si ę złe umyka jak cie ń 
przed człowiekiem. "Zginiesz tu, kowalu!..." - woła ły strachy, ale on tylko 
ściskał siekier ę w gar ści i przepraszam... tak im odpowiadał, Ŝe wstyd pa ństwu 
powtórzy ć... Dobrał si ę nareszcie mój kowal do złotego łó Ŝka, gdzie ju Ŝ nawet 
poczwary nie miały dost ępu, ino stan ęły wkoło, kłapi ący z ębami. On zaraz 



zobaczył w głowie panny złot ą szpilk ę, szarpn ął i wyci ągnął j ą do połowy... A Ŝ 
krew trysn ęła... Wtem panna łapie go r ękami za surdut i woła z wielkim płaczem:  
- Czego mi ból robisz, człowieku!... Wtedy dopiero kowal si ę zl ąkł... zatrz ąsł 
si ę i r ęce mu opadły. Strachom tego tylko było trzeba. Któr y miał najwi ększy 
pysk, skoczył na kowala i tak go kłapn ął, Ŝe krew trysn ęła przez okno i 
poplamiła kamienie, co pa ństwo na własne oczy widzieli. Ale przy tym bestia 
wyłamał sobie z ąb du Ŝy jak pi ęść, co go pó  niej mój dziadu ś znalazł w potoku. Od 
tej pory kamie ń zatkał okno do podziemiów, Ŝe go ju Ŝ nikt znale  ć nie mo Ŝe.  
 
Potok wysechł, a panna została w otchłani na pół ro zbudzona. Płacze teraz ju Ŝ 
tak gło śno, Ŝe j ą czasem i pastuchy słysz ą na ł ąkach, i b ędzie płaka ć wiek 
wieków. W ęgiełek sko ńczył. Panna Izabela spu ściła głow ę i ko ńcem parasolki 
rysowała jakie ś znaki na gruzach. Wokulski nie śmiał spojrze ć na ni ą. Po długim 
milczeniu odezwał si ę do W ęgiełka:  
- Ciekawa jest twoja historia... ale powiedz no mi:  w jaki sposób zabierzesz si ę 
do wyci ęcia napisu?...  
- Kiedy nie wiem, co mam wyci ąć?  
- Prawda. 
Wokulski wydobył notesk ę, ołówek, i napisawszy, podał chłopcu. - Tylko czte ry 
wiersze!... - rzekł W ęgiełek. - Za trzy dni, panie, b ędzie gotowe... Na tym 
kamieniu mo Ŝna wyci ąć bodaj calowe litery... Oj, zapomniałem sznurka, Ŝeby 
wymierzy ć. Zejd ę, panie, do furmanów, to mo Ŝe oni mi dadz ą... Zaraz wróc ę.  
Węgiełek zbiegł ze wzgórza. Panna Izabela spojrzała n a Wokulskiego. Była blada i 
wzruszona.  
- Co to za wiersze?... - spytała, wyci ągaj ąc r ękę. Wokulski podał jej kartk ę; 
zacz ęła czyta ć półgłosem:  
- "Na ka Ŝdym miejscu i o ka Ŝdej dobie, gdziem z tob ą płakał, gdziem z tob ą si ę 
bawił, zawsze i wsz ędzie b ędę ja przy tobie, bom wsz ędzie cz ąstk ę mej duszy 
zostawił..." 
Dokończyła szeptem. Usta jej dr Ŝały, oczy zaszły łzami. Przez chwil ę mi ęła 
kartk ę w palcach, potem z wolna odwróciła głow ę i kartka upadła na ziemi ę...  
Wokulski przykl ąkł, a Ŝeby podnie ść papier. Wtem dotkn ął sukni panny Izabeli i 
ju Ŝ nie wiedz ąc, co robi, schwycił j ą za r ękę.  

 
- Obudzisz si ę, ty moja królewno... - rzekł.  
- Nie wiem... mo Ŝe... - odpowiedziała.  
- Hop!... hop!... - zawołał z dołu Starski. - A cho d cie ju Ŝ, pa ństwo, bo obiad 
wystygnie...  
Panna Izabela obtarła oczy i pr ędko opu ściła ruin ę. Za ni ą wyszedł Wokulski.  

 
- Có Ŝeście pa ństwo tak długo robili? - pytał ze śmiechem Starski, podaj ąc r ękę 
pannie Izabeli, która przyj ęła j ą po śpiesznie.  

 
- Słyszeli śmy nadzwyczajn ą histori ę!... - odpowiedziała panna Izabela. - 
Doprawdy, nigdy nie my ślałam, Ŝe w tym kraju mog ą istnie ć podobne legendy i Ŝe 
mogą je w tak zajmuj ący sposób opowiada ć ludzie pro ści... Có Ŝ nam dasz na obiad, 
kuzynie? Ach, ten chłopak jest niezrównany!... Popr oście go, a Ŝeby j ą wam 
powtórzył...  

 
Wokulskiego nie raziło ju Ŝ to, Ŝe panna Izabela idzie ze Starskim pod r ękę, Ŝe 
opiera si ę na nim, a nawet, Ŝe go kokietuje. Wzruszenie, którego był świadkiem, 
i jedno nic nie znacz ące jej słówko rozproszyło wszystkie jego obawy. Oga rn ęło 
go spokojne zamy ślenie, w którym nie tylko Starski, ale całe towarzy stwo 
znikn ęło mu sprzed oczu.  

 
Pamiętał, Ŝe wszedł na gór ę pod d ęby, Ŝe co ś jadł z wielkim apetytem, Ŝe był 
wesoły, rozmowny i nawet umizgał si ę do panny Felicji. Ale o czym mówili?... co 
on im sam odpowiadał, nie wiedział...  
Zachodziło sło ńce, a na niebie pokazały si ę chmury, kiedy Starski kazał słu Ŝbie 
sprz ątn ąć naczynia, kosze i dywan, a paniom zaproponował pow rót.  
Siedli do breku w tym samym porz ądku co pierwej. Otuliwszy Ewelin ę szalami, 
baron pochylił si ę do Wokulskiego i szepn ął z u śmiechem:  

 



- Je Ŝeli jeszcze jeden dzie ń b ędziesz pan w takim humorze jak dzisiaj, 
pozawracasz głowy wszystkim paniom.  
- Ach, tak!... - odparł Wokulski wzruszaj ąc ramionami. Usiadł na ko ńcu breka, 
naprzeciw panny Felicji. Ochocki umie ścił si ę przy furmanie i ruszyli.  

 
Niebo chmurzyło si ę, ciemno ść zapadała coraz szybciej. Na breku pomimo to było 
bardzo wesoło, dzi ęki kłótni pani W ąsowskiej z Ochockim, który zapomniał o swych 
latawcach i przeło Ŝywszy nogi przez por ęcz kozła, odwrócił si ę do towarzystwa. 
Nagle, chc ąc zapali ć papierosa, potarł zapałk ę i o świetlił cały brek, najlepiej 
zaś Starskiego.  

 
W tej chwili Wokulski gwałtownie cofn ął si ę; co ś mign ęło mu przed oczyma.  
"Głupstwo!... - pomy ślał - piłem za wiele..."Pani W ąsowska parskn ęła króciutkim 
śmiechem, lecz wnet opanowała si ę i zacz ęła mówi ć: - Có Ŝ to za oryginalny sposób 
siedzenia, panie Ochocki!... Fe, jutro musi pan kl ęcze ć!... Ach, niegodziwiec, 
ale Ŝ on niedługo postawi komu nogi na kolanach... Odwró ćŜe si ę pan natychmiast, 
bo ka Ŝę furmanowi, a Ŝeby pana zostawił na drodze...  
Wokulskiemu zimny pot wyst ąpił na czoło; ale wzruszył ramionami i my ślał:  

 
"Przywidzenia... przywidzenia!... Co za głupstwo... " 
I nadludzkim wysiłkiem woli odegnał w ko ńcu przywidzenia. Znowu odzyskał humor i 
bardzo wesoło pocz ął rozmawia ć z pani ą Wąsowsk ą. Gdy za ś wrócili do Zasławka 
pó  no w nocy, spał jak zabity i nawet śniło mu si ę co ś zabawnego.  

 
Nazajutrz, gdy przed śniadaniem wyszedł Wokulski na spacer, pierwsz ą osob ą, 
któr ą spotkał na dziedzi ńcu, była pokojówka panny Izabeli; niosła kilka suki en, 
a za ni ą chłopak d  wigał kufer.  

 
"CóŜ to jest?... - pomy ślał. - Dzi ś niedziela, wi ęc chyba nie wyjedzie... Nie 
moŜe wyjecha ć w niedziel ę... zreszt ą wspomniałaby mi co ś o tym ona lub 
prezesowa..."  

 
Poszedł nad staw, obleciał park wokoło, jakby chc ąc zgubi ć w drodze złe 
przeczucia. Na pró Ŝno. Uczepiła go si ę my śl, Ŝe panna Izabela mo Ŝe wyjecha ć.  

 
Tłumił j ą i przytłumił o tyle, Ŝe ju Ŝ nie rysowała mu si ę jasno, tylko gdzie ś na 
dnie serca dra Ŝniła go nieznacznie.  

 
Przy śniadaniu zdawało mu si ę, Ŝe prezesowa przywitała go czulej ni Ŝ zwykle, Ŝe 
wszyscy zachowuj ą si ę uroczy ściej, Ŝe panna Felicja wpatruje si ę w niego 
uporczywie i jakby z wyrzutem. Po śniadaniu znowu przywidziało mu si ę, Ŝe 
prezesowa dała jaki ś znak pani W ąsowskiej. "Oczywi ście jestem chory" - 
myślałWnet jednak ozdrowiał, gdy panna Izabela o świadczyła, Ŝe chce przej ść si ę 
po parku.  

 
- Ma kto z pa ństwa ochot ę i ść ze mn ą? - spytała. Wokulski zerwał si ę z krzesła, 
inni siedzieli. Wi ęc znalazł si ę sam z pann ą Izabel ą w ogrodzie i znowu powrócił 
mu ten spokój, jaki miał zawsze w jej obecno ści.  

 
W połowie alei odezwała si ę panna Izabela:  
- Bardzo mi Ŝal b ędzie Zasławka... " śal?..." - pomy ślał Wokulski, a ona pr ędko 
mówiła dalej:  

 
- Musz ę ju Ŝ jecha ć. Ciocia pisała jeszcze we środ ę, a Ŝeby wraca ć, ale prezesowa 
nie pokazała mi listu, zatrzymała mnie. Dopiero kie dy wczoraj przybył umy ślny 
posłaniec... - Jedzie pani jutro? - spytał Wokulski . - Dzi ś po drugim 
śniadaniu... - odpowiedziała spuszczaj ąc głow ę. - Dzi ś!... - powtórzył.  

 
Właśnie przechodzili mimo sztachet, za którymi na dzied zi ńcu folwarcznym stał 
powóz, ten sam, którym przyjechała panna Izabela. N awet około dyszla furman 
układał zaprz ęgi. Ale na Wokulskim ani wiadomo ść, ani przygotowania do wyjazdu 



nie zrobiły tym razem wra Ŝenia.  

 
"No có Ŝ - my ślał - kto przyjechał, musi odjecha ć... Rzecz całkiem 
naturalna..."Nawet dziwił go ten spokój.  

 
Przeszli jeszcze kilkana ście kroków pod zwieszaj ącymi si ę gał ę mi i nagle - 
opanowała go straszna rozpacz. zdawało mu si ę, Ŝe gdyby w tej chwili zajechał 
powóz po pann ę Izabel ę, on rzuciłby si ę pod koła i nie pozwoliłby jej jecha ć.  

 
Niechby go roztratowali i niechby ju Ŝ raz przestał cierpie ć. 
 
Wnet jednak przyszła nowa fala spokoju i Wokulski z nowu dziwił si ę, sk ąd mu si ę 
bior ą takie Ŝakowskie my śli. Przecie Ŝ panna Izabela ma prawo jecha ć, kiedy chce, 
gdzie chce i z kim jej si ę podoba...  

 
- Długo pani jeszcze zabawi na wsi? - spytał. - Naj wyŜej miesi ąc. - Miesi ąc!... 
- powtórzył. - Czy przynajmniej wolno mi b ędzie po tym miesi ącu odwiedza ć 
państwa?...  
- O tak, bardzo prosimy... - odparła. - Mój ojciec jest wielkim przyjacielem 
pana.  
- A pani? Zarumieniła si ę i milczała.  
- Nie odpowiada pani... - rzekł Wokulski. - Nie dom yśla si ę pani nawet, jak jest 
mi drogie ka Ŝde jej słowo, których tak mało słyszałem... I oto d zi ś odje ŜdŜa 
pani, nie zostawiaj ąc mi nawet cienia nadziei...  

 
- Mo Ŝe czas to zrobi - szepn ęła.  
- Bodajby zrobił! - W ka Ŝdym razie co ś pani powiem. Widzi pani, w Ŝyciu mo Ŝna 
spotka ć ludzi weselszych ode mnie, eleganckich, z tytułami , nawet z maj ątkiem 
wi ększym ni Ŝ mój... Ale przywi ązania jak moje - chyba pani nie znajdzie. Bo 
je Ŝeli miło ść mierzy si ę wielko ści ą cierpie ń, takiej jak moja mo Ŝe jeszcze nie 
było na świecie. I nie mam nawet prawa skar Ŝyć si ę o to na kogokolwiek. Los to 
robi. Jakimi Ŝ bo on dziwnymi drogami prowadził mnie do pani! Ile  kl ęsk musiało 
spa ść na ogół, zanim ja, ubogi chłopak, mogłem zdoby ć ukształcenie, które mi 
dzi ś pozwala mówi ć z pani ą. Jaki traf popchn ął mnie do teatru, gdzie pierwszy 
raz zobaczyłem pani ą.  

 
A na maj ątek, który posiadam; czy mo Ŝe nie zło Ŝył si ę szereg cudów?...Kiedy dzi ś 
myśl ę o tych rzeczach, zdaje mi si ę, Ŝe jeszcze przed urodzeniem naznaczone mi 
było zej ść si ę z pani ą. Gdyby mój biedny stryj nie kochał si ę za młodu i nie 
umarł osamotniony, ja dzi ś nie znajdowałbym si ę w tym miejscu. I nie jest Ŝe to 
dziwne, Ŝe ja sam, zamiast bawi ć si ę kobietami, jak robi ą inni, unikałem ich 
dotychczas i prawie świadomie czekałem na jedn ą, na pani ą...  

 
Panna Izabela nieznacznie otarła łz ę... Wokulski, nie patrz ąc na ni ą, mówił:  
- Nie dalej jak teraz, kiedy byłem w Pary Ŝu, miałem przed sob ą dwie drogi. Jedna 
prowadzi do wielkiego wynalazku, który mo Ŝe zmieni dzieje świata, druga do pani. 
Wyrzekłem si ę tamtej, bo mnie tu przykuwa niewidzialny ła ńcuch: nadzieja, Ŝe 
mnie pani pokocha. Je Ŝeli to jest mo Ŝliwym, wol ę szcz ęście z pani ą od 
najwi ększej sławy bez pani; bo sława to liczman, za który  własne szcz ęście 
poświ ęcamy dla innych. Ale je Ŝeli si ę łudz ę, tylko pani mo Ŝe zdj ąć ze mnie to 
zakl ęcie. Powiedz, Ŝe nie masz i nie b ędziesz miała nic dla mnie i... Wróc ę tam, 
gdzie mo Ŝe od razu powinienem był zosta ć. - Czy tak?... - dodał bior ąc j ą za 
r ękę.  
 
Nie odpowiedziała nic...  
- Wi ęc zostaj ę... - rzekł po chwili. - B ędę cierpliwym, a pani sama da mi znak, 
Ŝe spełniły si ę moje nadzieje.  
Wrócili do pałacu. Panna Izabela była troch ę zmieniona, ale rozmawiała ze 
wszystkimi wesoło. Wokulskiemu znowu powrócił spokó j. Nie rozpaczał ju Ŝ, Ŝe 
panna Izabela odje ŜdŜa; powiedział sobie, Ŝe zobaczy j ą za miesi ąc, i to mu 
obecnie wystarczało. Po śniadaniu zajechał powóz; zacz ęto si ę Ŝegnać. Na ganku 
panna Izabela szepn ęła do pani W ąsowskiej: - Mogłaby ś te Ŝ, Kaziu, ju Ŝ nie 
dr ęczy ć tego biedaka...  



- Kogó Ŝ to?  
- Twego imiennika.  
- Ach, Starskiego... Zobaczymy. 
Panna Izabela podała r ękę Wokulskiemu.  
- Do widzenia! - szepn ęła z akcentem w głosie. Odjechała. Całe towarzystwo  stało 
w ganku patrz ąc na powóz, który z pocz ątku oddalał si ę, potem skr ęcił za stawem, 
znikł za pagórkiem, znowu ukazał si ę i nareszcie został po nim tylko tuman 
Ŝółtego kurzu.  
- Bardzo pi ękny dzie ń - rzekł Wokulski. - O, bardzo ładny - odparł Stars ki.  
Pani W ąsowska spod spuszczonych brwi przypatrywała si ę Wokulskiemu. Powoli 
rozeszli si ę wszyscy. Wokulski został sam. Wst ąpił do swego pokoju, lecz wydał 
mu si ę bardzo pusty; potem chciał i ść do parku, ale co ś go stamt ąd odepchn ęło...  

 
Potem przywidziało mu si ę, Ŝe panna Izabela jeszcze musi by ć w pałacu, i w Ŝaden 
sposób nie mógł zrozumie ć, Ŝe wyjechała, Ŝe jest ju Ŝ o mil ę od Zasławka i Ŝe 
kaŜda sekunda oddalaj ą od niego.  
"A jednak wyjechała! - szepn ął. - Wyjechała, wi ęc i có Ŝ?..." Poszedł nad staw i 
przypatrywał si ę białej łódce, dokoła której błyszczała woda, a Ŝ oczy bolały.  
Nagle jeden z łab ędzi, pływaj ących przy tamtym brzegu, spostrzegł go i 
rozpu ściwszy skrzydła, szelestem przyleciał do czółna. I dopiero w tej chwili 
schwycił Wokulskiego taki smutek, taki niezmierny n iezgruntowany smutek, jak 
gdyby ju Ŝ miał rozsta ć si ę z Ŝyciem...  
Zatopiony we własnej goryczy, Wokulski nie bardzo u waŜał, co si ę dokoła niego 
dzieje. Mimo to nad wieczorem spostrzegł, Ŝe towarzystwo zasławskie po powrocie 
z parku jest skwaszone. Panna Felicja zamkn ęła si ę z pann ą Ewelin ą w jej pokoju, 
baron był rozdra Ŝniony, a Starski ironiczny i zuchwały.  
Po obiedzie wezwała Wokulskiego do siebie prezesowa . Na staruszce równie Ŝ było 
zna ć ślady irytacji, któr ą starała si ę opanowa ć.  

 
- My ślał Ŝeś co, panie Stanisławie, o tej cukrowni? - rzekła w ąchaj ąc swój 
flakonik, co było znakiem wzruszenia. - Pomy śl o tym, prosz ę ci ę, i pogadaj ze 
mną, bo ju Ŝ mi zbrzydły te komera Ŝe...  

 
- Ma pani jakie zmartwienie? - spytał Wokulski. Mac hnęła r ęką.  
- Ech! zmartwienie... Chciałabym tylko, a Ŝeby albo skojarzył si ę ten maria Ŝ 
Eweliny z baronem, albo Ŝeby si ę zerwał... Albo niechaj sobie jad ą ode mnie, oni 
Oboje, czy Starski... Wszystko jedno...  
Wokulski spu ścił głow ę i milczał zgaduj ąc, Ŝe umizgi Starskiego do narzeczonej 
barona musiały ju Ŝ przybra ć bardziej widoczne formy. Lecz có Ŝ jego to 
obchodziło?  
- Głupiutkie s ą te panny - zacz ęła po chwili prezesowa. - Im si ę zdaje, Ŝe jak 
złapie która bogatego m ęŜa, a poza nim przystojnego kochanka, to ju Ŝ wypełni 
sobie Ŝycie... Głupiutkie. Ani wiedz ą, Ŝe wnet sprzykrzy si ę stary m ąŜ i pusty 
kochanek i Ŝe pr ędzej czy pó  niej ka Ŝda zechce pozna ć prawdziwego człowieka. A 
je Ŝeli si ę taki trafi, na jej nieszcz ęście, co ona mu da?... Czy wdzi ęki, które 
sprzedała, czy serce zaszargane z takimi oto Starsk imi?...  
I pomy śle ć, Ŝe prawie ka Ŝda z nich musi przej ść podobn ą szkoł ę, zanim pozna 
ludzi. Przedtem, cho ćby si ę jej trafiał najszlachetniejszy, nie oceni go.  

 
Wybierze starego bogacza albo śmiałego hultaja, w ich towarzystwie zmarnuje 
Ŝycie, a dopiero kiedy ś chce si ę odrodzi ć... Zwykle za pó  no i na pró Ŝno!...Co 
mnie jednak dziwi najmocniej - prawiła - to okolicz ność, Ŝe na podobnych lalkach 
nie poznaj ą si ę męŜczy  ni. Dla Ŝadnej kobiety, pocz ąwszy od W ąsowskiej, ko ńcz ąc 
na mojej pokojówce, nie jest to sekret, Ŝe w Ewelinie nie zbudził si ę jeszcze 
ani rozum, ani serce; wszystko w niej śpi... A tymczasem baron widzi w niej 
bóstwo i durzy si ę, biedak, Ŝe ona go kocha!  

 
- Dlaczegó Ŝ go pani nie ostrze Ŝe? - odezwał si ę Wokulski stłumionym głosem.  
- Daj Ŝe spokój, to si ę na nic nie zda... Czy ja mu raz dawałam do zrozumi enia, 
Ŝe Ewelina dzi ś jest tylko zepsute dziecko i lalka? Mo Ŝe kiedy ś co ś z niej 
wyro śnie, ale w tej chwili!... akurat Starski dla niej d obry.  

 



- Có Ŝ - dodała po przerwie - pomy ślisz o tej cukrowni?... Ka Ŝ sobie jutro 
osiodła ć konia, przejed   si ę po polach sam, a jeszcze lepiej z W ąsowsk ą... To 
kobieta du Ŝo warta, mówi ę ci...  

 
Wokulski opu ścił prezesow ę przera Ŝony.  

 
"Co ona mówi - my ślał - o baronie i Ewelinie?... Czy po prostu nie os trzega 
mnie?... Starski bodaj Ŝe umizga si ę nie tylko do panny Eweliny. Co to było tam w 
breku?... Ach, wolałbym w łeb sobie paln ąć..."Wnet jednak opami ętał si ę.  
"W breku - my ślał - było albo przywidzenie, albo fakt. Je Ŝeli przywidzenie, w 
takim razie krzywdziłbym niewinn ą, a je Ŝeli fakt... No, to przecie Ŝ nie b ędę 
rywalem tego uwodziciela z operetki i nie po świ ęcę Ŝycia dla kobiety 
przewrotnej. Wolno jej romansowa ć, z kim chce, ale nie wolno oszukiwa ć 
człowieka, którego jedynym wyst ępkiem jest, Ŝe j ą kocha... Trzeba wyje ŜdŜać z 
tej Kapui i wzi ąć si ę do roboty. W laboratorium Geista lepiej zapełni ę Ŝycie 
ani Ŝeli w salonach..." Około dziesi ątej wieczór wszedł do jego pokoju baron 
strasznie zmieniony. Z pocz ątku śmiał si ę i dowcipkował, nast ępnie zadyszany 
upadł na krzesło, a po chwili rzekł: 
- Uwa Ŝa pan, szanowny panie Wokulski, ja czasami my śl ę, nie z własnego 
doświadczenia, bo moja narzeczona jest najszlachetniej sz ą kobiet ą... ale czasami 
myśl ę, Ŝe kobiety to nas niekiedy zwodz ą...  

 
- Tak, niekiedy.  
- Mo Ŝe nie jest to ich wina - mówił baron - trzeba jedna k przyzna ć, Ŝe niekiedy 
pozwalaj ą bałamuci ć si ę zr ęcznym intrygantom...  
- O, pozwalaj ą.  
Baron dr Ŝał tak, Ŝe chwilami z ęby mu szcz ękały. - Nie s ądzisz pan - zapytał po 
namyśle - Ŝe jednak nale Ŝałoby temu zapobiec?...  
- W jaki sposób?... - Cho ćby usuwaj ąc kobiet ę od stosunków z intrygantami...  
Wokulski gło śno roze śmiał si ę... - Mo Ŝna kobiet ę uwolni ć od intrygantów, ale czy 
podobna uwolni ć j ą od jej własnych instynktów?... Co pan poradzisz, j eŜeli ten, 
który w pa ńskich oczach jest tylko bałamutem czy intrygantem, dla niej jest - 
samcem tego co ona gatunku?...  
Stopniowo opanowywał go w ściekły gniew. Chodził po pokoju i mówił:  

 
- Jaka walka jest mo Ŝliwa z prawem natury, według którego suka, cho ćby 
najlepszej rasy, nie pójdzie za lwem, ale za psem? Postaw jej pan cał ą mena Ŝeri ę 
najszlachetniejszych zwierz ąt, a ona wyrzeknie si ę jej dla kilku psów... I 
trudno si ę temu dziwi ć, gdy Ŝ one stanowi ą jej gatunek.  
- Wi ęc według pana nie ma rady? - spytał baron.  
- Dzi ś Ŝadnej, a kiedy ś b ędzie jedna: szczero ść w ludzkich stosunkach i wolny 
wybór. Gdy kobieta nie b ędzie potrzebowała udawa ć miło ści ani kokietowa ć 
wszystkich, wówczas od razu odsunie tych, którzy je j nie s ą mili, i pójdzie za 
tym, który jej przypada do gustu. Wówczas nie b ędzie oszukiwanych ani 
oszukuj ących, stosunki uporz ądkuj ą si ę w sposób naturalny.  
Po odej ściu barona Wokulski poło Ŝył si ę. Nie spał cał ą noc, ale wrócił do 
równowagi.  

 
"Co ja mam za pretensje do panny Izabeli? - my ślał. - Przecie Ŝ nie mówiła, Ŝe 
mnie kocha; dała mi ledwie cie ń nadziei, Ŝe to mo Ŝe kiedy ś nast ąpi. Jest w 
porz ądku, gdy Ŝ prawie mnie nie zna. I co za przywidzenia snuj ą mi si ę po 
głowie!... Starski?... Ale Ŝ ona chce wyswata ć go z pani ą Wąsowsk ą, wi ęc chyba 
romansowa ć z nim nie my śli. Prezesowa?... Prezesowa lubi pann ę Izabel ę, sama mi 
o tym mówiła, wreszcie kazała mi tu przyjecha ć... Mam czas. Poznam si ę z ni ą 
bli Ŝej, a je Ŝeli mnie pokocha, b ędę szcz ęśliwy i mog ę by ć spokojny. Je Ŝeli nie - 
wróc ę do Geista. Na wszelki wypadek sprzedam kamienic ę i sklep, a zostan ę przy 
spółce do handlu z Rosj ą. To mi da za par ę lat ze sto tysi ęcy rubli rocznie, a 
jej nie narazi na tytuł kupcowej galanterii". 
Nazajutrz po pierwszym śniadaniu kazał osiodła ć konia i wyjechał pod pozorem 
obejrzenia okolicy. Nie my śl ąc skr ęcił na drog ę, gdzie wczoraj toczył si ę powóz 
panny Izabeli i gdzie zdawało mu si ę, Ŝe jeszcze wida ć ślady kół... Potem, 
równie Ŝ machinalnie, zawrócił w stron ę lasu, dok ąd tak niedawno je  dzili na 



rydze. W tym miejscu śmiała si ę, tu rozmawiała z nim, tu spogl ądała na 
okolic ę...  
Podejrzenia, gniewy, wszystko w nim wygasło.  
Zamiast nich pocz ął wpływa ć mu do serca Ŝal strug ą tak cienk ą jak łzy, a pal ącą 
jak ogie ń wieczny... Wjechawszy do lasu, zsiadł z konia i pr owadził go za cugle.  
Oto ście Ŝka, któr ą wówczas szli oboje, ale wydaje si ę jaka ś inna. Ta cz ęść lasu 
miała by ć podobna do ko ścioła - dzi ś ani śladu podobie ństwa. Dokoła szaro i 
cicho. Słycha ć tylko krakanie wron, które w tej chwili przelatuj ą nad lasem, i 
krzyk spłoszonej wiewiórki, co wdrapuj ąc si ę na drzewo, szczeka jak mały piesek.  
Wokulski doszedł do polanki, gdzie wówczas rozmawia li z pann ą Izabel ą; znalazł 
nawet pie ń, na którym siedziała. Wszystko jest, jak było; tyl ko jej nie ma... Na 
krzakach leszczyny ju Ŝ Ŝółkn ą li ście, z sosen zwiesza si ę smutek, jak sieci 
paj ęcze. Taki nieuj ęty, a tak go omotał!  
 "Co za głupstwo - my ślał - robi ć si ę zale Ŝnym od jednej ludzkiej istoty! 
WszakŜe ja dla niej tylko pracowałem, o niej my śl ę, ni ą Ŝyj ę. Co gorsze - dla 
niej porzuciłem Geista... No, ale có Ŝ lepszego miałbym u Geista? Byłbym tak samo 
zale Ŝny jak dzi ś, tylko zamiast pi ęknej kobiety panem moim byłby stary Niemiec.  

 
I tak samo pracowałbym, nawet ci ęŜej; z t ą ró Ŝnic ą, Ŝe dzi ś pracuj ę dla mego 
szcz ęścia, a wówczas dla szcz ęścia innych, którzy tymczasem bawiliby si ę i 
kochaliby si ę na mój rachunek. Zreszt ą, czy ja mam prawo narzeka ć? Rok temu 
ledwie śmiałem marzy ć o pannie Izabeli, a dzi ś ju Ŝ j ą znam, staram si ę nawet o 
jej wzajemno ść... Czy ja j ą aby znam?... Jest zakamieniał ą arystokratk ą, no ale 
nie rozejrzała si ę jeszcze w świecie... Ma dusz ę poetyczn ą, czy mo Ŝe tak si ę 
tylko przedstawia... Kokietka ona jest, ale i to si ę zmieni, je Ŝeli mnie 
pokocha... Słowem - nie jest  le, a za rok..."  

 
W tej chwili ko ń jego wyrzucił głow ą i zar Ŝał; odpowiedziało mu w gł ębi lasu 
inne r Ŝenie i t ętent. Niebawem na ko ńcu ście Ŝki pokazała si ę amazonka, w której 
Wokulski poznał pani ą Wąsowsk ą. - Hop! hop!... - zawołała śmiej ąc si ę. 
Zeskoczyła z konia i oddała cugle Wokulskiemu.  

 
- Przywi ąŜ go pan - rzekła. - Ach, jak ja pana ju Ŝ znam!... Pytam si ę przed 
godzin ą prezesowej: gdzie Wokulski? 
"Pojechał w pole ogl ądać miejsce na cukrowni ę". 
"Akurat! - my śl ę. - On pojechał do lasu marzy ć."  

 
Kazałam sobie poda ć konia, i otó Ŝ znajduj ę pana siedz ącego na pniu, 
rozgor ączkowanego... Cha!... cha!... cha!...  
- Czy tak śmiesznie wygl ądam? - Nie! dla mnie nie wygl ąda pan śmiesznie, ale jak 
by tu powiedzie ć?... niespodziewanie. Wyobra Ŝałam sobie pana całkiem inaczej.  

 
Kiedy mi powiedziano, Ŝe pan jest kupcem, który w dodatku szybko zrobił ma j ątek, 
pomyślałam:  

 
"Kupiec?... Zatem przyjechał na wie ś albo stara ć si ę o posa Ŝną pann ę, albo 
wydoby ć od prezesowej pieni ądze na jakie ś przedsi ębierstwa".W ka Ŝdym razie 
sądziłam, Ŝe pan jest człowiek zimny, rachunkowy, który chodz ąc po lesie taksuje 
drzewo, a na niebo nie patrzy, bo to nie daje proce ntu.  
Tymczasem có Ŝ widz ę?... Marzyciela, średniowiecznego trubadura, który wymyka si ę 
do lasu, a Ŝeby wzdycha ć i wypatrywa ć zeszłotygodniowe ślady j e j stóp! Wiernego 
rycerza, który kocha na Ŝycie i śmier ć jedn ą kobiet ę, a innym robi 
impertynencje. Ach, panie Wokulski, jakie to zabawn e... jakie to 
niedzisiejsze!...  

 
- Ju Ŝ pani sko ńczyła? - spytał zimno Wokulski.  
- Ju Ŝ... Teraz pan zabierze głos?... - Nie, pani. Zaprop onuj ę, a Ŝeby śmy wracali 
do domu. Pani ą Wąsowsk ą oblał mocny rumieniec.  

 
- Za pozwoleniem - rzekła, bior ąc konia za uzd ę. - Czy nie my ślisz pan, Ŝe mówi ę 
w ten sposób o pa ńskiej miło ści, a Ŝeby sama wyda ć si ę za pana?... Milczysz 
pan... Otó Ŝ mówmy serio. Była chwila, Ŝeś mi si ę pan podobał; była i - ju Ŝ 
przeszła. Ale cho ćby nie przeszła, cho ćbym miała umrze ć z miło ści dla pana, co 



zapewne nie nast ąpi, bo nie straciłam jeszcze ani snu, ani apetytu, nie 
oddałabym si ę panu, słyszysz pan... cho ćbyś mi si ę u nóg włóczył. Nie mogłabym 
Ŝyć z człowiekiem, który tak kochał inn ą kobiet ę, jak pan to robisz. Jestem za 
dumna. Wierzy mi pan? - Tak! 
- Przypuszczam. Je Ŝeli wi ęc dzi ś drasn ęłam pana moimi Ŝartami, to tylko przez 
Ŝyczliwo ść dla pana. Imponuje mi pa ńskie szale ństwo, chciałabym, a Ŝeby ś był 
szcz ęśliwy, i dlatego mówi ę: wyrzu ć pan z siebie średniowiecznego trubadura, bo 
ju Ŝ mamy wiek dziewi ętnasty, w którym kobiety s ą inne, ni Ŝ pan je sobie 
wyobra Ŝa, o czym wiedz ą nawet dwudziestoletni chłopcy.  

 
- Jakie Ŝ s ą?  
- Ładne, miłe, lubi ą was wszystkich prowadzi ć za nos, a kochaj ą si ę tylko o 
tyle, o ile robi im to przyjemno ść. Na miło ść dramatyczn ą nie zgodzi si ę Ŝadna, 
a przynajmniej nie ka Ŝda... Musiałaby pierwej znudzi ć si ę miłostkami, a 
nast ępnie znale  ć dramatycznego kochanka.  
 
- Krótko mówi ąc, insynuuje pani, Ŝe panna Izabela...  
- O, ja nic nie insynuuj ę pannie Izabeli - Ŝywo zaprotestowała pani W ąsowska. -  
Jest w niej materiał na dzieln ą kobiet ę i ten, kogo ona pokocha, b ędzie 
szcz ęśliwy. Zanim jednak pokocha!... Pomó Ŝ mi pan wsi ąść...  

 
Wokulski podsadził j ą i sam wsiadł na swego konia. Pani W ąsowska była 
rozdra Ŝniona. Jaki ś czas jechała naprzód, milcz ąc nagle odwróciła si ę i rzekła:  

 
- Ostatnie słowo. Znam ludzi lepiej, ni Ŝ pan s ądzisz, i... l ękam si ę pa ńskiego 
rozczarowania. Otó Ŝ gdyby ono kiedy nadeszło, przypomnij sobie moj ą rad ę: nie 
działaj pod wpływem uniesienia, tylko czekaj. Wiele  rzeczy na pozór wygl ąda 
gorzej ani Ŝeli w rzeczywisto ści.  

 
"Szatan!" - mrukn ął Wokulski. Cały świat zacz ął przed nim kr ąŜyć i nabiega ć 
krwi ą. 
Jechali, nic ju Ŝ nie mówi ąc do siebie. Wróciwszy do Zasławka, Wokulski poszed ł 
do prezesowej.  
- Jutro jad ę - rzekł. - A cukrowni niech pani nie stawia. - Jut ro?.. - 
powtórzyła staruszka. - A có Ŝ b ędzie z kamieniem?  
- Wła śnie, je Ŝeli pani pozwoli, pojad ę na Zasław. Obejrz ę kamie ń, zreszt ą mam 
tam jeszcze interes.  
- Ha! jed   z Bogiem... nie masz tu co robi ć. A w Warszawie zachod  Ŝe do mnie.  

 
Wrócę jednocze śnie z hrabin ą i z Ł ęckimi... Wieczorem wpadł do niego Ochocki.  

 
- Do licha! - krzykn ął - tyle miałem z panem do pogadania... Ale có Ŝ, pan ci ągle 
okładałe ś si ę babami, a teraz wyje ŜdŜasz...  

 
- Nie lubisz pan kobiet? - rzekł z u śmiechem Wokulski.  

 
- Mo Ŝe masz racj ę ... - Nie to, Ŝebym nie lubił. Ale od czasu, jak przekonałem 
si ę, Ŝe wielkie damy nie ró Ŝni ą si ę od pokojówek, wol ę pokojówki.  
Te baby - prawił - to wszystko g ęsi, nie wył ączaj ąc najm ądrzejszych. Wczoraj na 
przykład pół godziny tłomaczyłem W ąsowskiej, na co przyda si ę kierowanie 
balonami. Mówiłem o znikni ęciu granic, o braterstwie ludów, o olbrzymich 
post ępach cywilizacji... Ona patrzyła mi w oczy tak, i Ŝ głow ę oddałbym, Ŝe mnie 
rozumie. A kiedy sko ńczyłem, zapytała:  
- Panie Ochocki, czemu si ę pan nie Ŝeni?... - Słyszałe ś pan!... Naturalnie, 
przez drugie pół godziny wykładałem jej, Ŝe ani my śl ę si ę Ŝeni ć, Ŝe nie 
oŜeniłbym si ę ani z pann ą Felicj ą, ani z pann ą Izabel ą, ani nawet z ni ą. Diabli 
mi po Ŝonie, która by si ę szastała po moich laboratoriach w sukni z długim 
ogonem, wyci ągałaby mnie na spacery, wizyty, teatry... Dalibóg, nie znam ani 
jednej kobiety, w której ci ągłym towarzystwie nie zgłupiałbym w pół roku.  
Umilkł i chciał odchodzi ć.  
 - Słówko - rzekł Wokulski. - Kiedy pan wróci do Wa rszawy, niech pan do mnie 
wst ąpi. Mo Ŝe zakomunikuj ę panu wiadomo ść o wynalazku, który wprawdzie zabierze 
połow ę Ŝycia, ale... przypadnie panu do gustu.  



- Balony?... - spytał Ochocki z pałaj ącym wzrokiem.  
Coś lepszego. Dobranoc. Na drugi dzie ń około południa Wokulski po Ŝegnał dom 
prezesowej. W par ę godzin pó  niej był w Zasławiu. Odwiedził proboszcza i kazał 
Węgiełkowi zabiera ć si ę w drog ę do Warszawy. Załatwiwszy to, poszedł do ruin 
zamkowych. Na kamieniu ju Ŝ był wyryty czterowiersz. Wokulski przeczytał go ki lka 
razy i zatrzymał wzrok na słowach: " Zawsze i wsz ędzie b ędę ja przy tobie..." 
"A je Ŝeli nie?..." - szepn ął.  
Na myśl o tym opanowała go rozpacz. W tej chwili miał jed no tylko pragnienie: 
aŜeby ziemia rozst ąpiła si ę pod nim i pochłon ęła go razem z tymi ruinami, z tym 
kamieniem i z tym napisem...  

 
Gdy wrócił do miasteczka, konie ju Ŝ były nakarmione; przy powozie stał W ęgiełek 
z zielon ą skrzynk ą. 
- A czy wiesz, kiedy tu wrócisz? - zapytał go Wokul ski.  
- Kiedy Bóg da, panie - odparł W ęgiełek.  
- Siadaj.  
Sam rzucił si ę na poduszki powozu i ruszyli. Z daleka stara kobie ta prze Ŝegnała 
ich na drog ę. W ęgiełek spostrzegł j ą i zdj ął czapk ę. 
- Niech mama b ędzie zdrowa!... - zawołał z kozła. 
 
 
ROZDZIAŁ DZIEWI ĄTY  
PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA 
 
"Mamy tedy rok 1879. Gdybym był przes ądny, a nade wszystko gdybym nie rozumiał, 
Ŝe po najgorszych czasach nadchodz ą dobre, l ękałbym si ę tego roku 1879. Bo 
je Ŝeli jego poprzednik zako ńczył si ę  le, to ju Ŝ on zacz ął si ę jeszcze gorzej.  

 
Anglia, na przykład, w ko ńcu roku zeszłego wdeptała w wojn ę z Afganistanem i w 
grudniu było nawet z nimi  le. Austria miała du Ŝo kłopotów w Bo śni, a w 
Macedonii wybuchło powstanie. W pa  dzierniku i listopadzie były zamachy na króla 
Alfonsa hiszpa ńskiego i króla Humberta włoskiego. Obaj wyszli cało . Równie Ŝ w 
pa  dzierniku umarł hr. Józef Zamoyski, wielki przyjaci el Wokulskiego. My śl ę 
nawet, Ŝe jego śmier ć w niejednej sprawie pokrzy Ŝowała plany Stachowi. Rok 1879 
dopiero si ę zacz ął, ale niechaj go kaczki zdepcz ą!... Anglicy, jeszcze nie 
wygrzebawszy si ę z Afganistanu, ju Ŝ maj ą wojn ę w Afryce, gdzie ś na Przyl ądku 
Dobrej Nadziei, z jakimi ś Zulusami. Tu za ś, w Europie, ani mniej ani wi ęcej, 
tylko - wybuchła d Ŝuma w okolicach Astrachania i lada dzie ń moŜe do nas 
zajrze ć.Co my mamy przez t ę d Ŝumę!... Kogo spotkam, mówi: "Co, dobrze wam 
sprowadza ć perkaliki z Moskwy? Zobaczysz pan, Ŝe razem z nimi sprowadzicie 
morową zaraz ę".  
A ile si ę to odbiera anonimów, wymy ślaj ących na czym świat stoi! Zdaje mi si ę 
jednak, Ŝe autorami ich s ą przede wszystkim kupcy, nasi współzawodnicy, albo te Ŝ 
fabrykanci perkalików łódzkich. Ci utopiliby nas w ły Ŝce wody, cho ćby Ŝadnej 
dŜumy nie było. Naturalnie, Ŝe nawet setnej cz ęści tych wymysłów nie powtarzam 
Wokulskiemu; my śl ę jednak, Ŝe on sam słyszy ich i czyta wi ęcej ani Ŝeli 
ja.Wła ściwie mówi ąc, chciałem na tym oto miejscu napisa ć histori ę niesłychanej 
sprawy, sprawy kryminalnej, któr ą pani baronowa Krzeszowska wytoczyła komu?...  
Nikt by nie zgadł!... Oto tej pi ęknej, tej poczciwej, tej kochanej pani Helenie 
Stawskiej. Ale taka mnie pasja ogarnia, Ŝe nie mog ę my śli zebra ć. Wi ęc dla 
rozerwania uwagi napisz ę sobie o czym innym.Wytoczyła pani Stawskiej proces  
kryminalny o kradzie Ŝ!... Jej, o kradzie Ŝ...  
Naturalnie, Ŝe wyszli śmy z tego błota jak triumfatorowie. Ale co nas to 
kosztowało... Ja na przykład, dalibóg, nie mogłem s ypia ć po nocach blisko przez 
dwa miesi ące. A je Ŝeli dzisiaj lubi ę wieczorem wst ąpi ć na piwo, czego nigdy nie 
robiłem, i nawet siedz ę w knajpie do północy, to po prostu robi ę to ze 
zmartwienia. Jej, tej świ ętej kobiecie, wytoczy ć proces o kradzie Ŝ!... Na to, 
Bóg mi świadkiem, trzeba by ć tak ą półwariatk ą jak pani baronowa. Za to te Ŝ nam 
zapłaciła dzika baba dziesi ęć tysi ęcy rubli... Ach, gdyby to ode mnie zale Ŝało, 
wydusiłbym ze sto tysi ęcy. Niechby płakała, niechby spazmowała, niechby na wet 
umarła... Niegodziwa kobieta! 
Ale my ślmy o czym innym, nie o ludzkich niegodziwo ściach.  

 



Właściwie mówi ąc, kto wie, czy poczciwy Stach nie był mimowoln ą przyczyn ą 
nieszcz ęścia pani Stawskiej; a nawet mo Ŝe nie tyle on, ile ja... Ja go do niej 
gwałtem prowadziłem, ja radziłem Stachowi, a Ŝeby nie odwiedzał tej poczwary, 
pani baronowej, ja wreszcie pisałem do Wokulskiego,  kiedy był w Pary Ŝu, a Ŝeby 
zasi ęgnął tam wiadomo ści o Ludwiku Stawskim. Krótko mówi ąc: ja, nikt inny, tylko 
ja rozdra Ŝniłem t ę j ędzę Krzeszowsk ą. Odpokutowałem te Ŝ przez dwa 
miesi ące!...Ha, trudno. Panie Bo Ŝe, je Ŝeli jeste ś, zbaw pomimo to dusz ę moj ą, 
je Ŝeli j ą mam - jak mówił pewien Ŝołnierz z czasów rewolucji francuskiej.  

 
(Ach, jak ja si ę starzej ę, jak ja si ę starzej ę!... Zamiast od razu przyst ąpi ć do 
rzeczy, baj ę, kr ęcę, nudz ę... Cho ć, dalibóg, krew by mnie chyba zalała, gdybym 
miał od razu napisa ć o tym potwornym, o tym haniebnym procesie...)  
Zaraz, niech zbior ę my śli.  

 
Stach przez wrzesie ń był na wsi u prezesowej Zaslawskiej. Po co on tam je  dził, 
co robił?... domy śle ć si ę nie mog ę. Ale z paru listów, które do mnie napisał, 
widz ę, Ŝe musiało mu si ę dzia ć nieosobliwie. Jaki diabeł sprowadził tam pann ę 
Izabel ę Ł ęck ą?... Eh! przecie Ŝ ni ą si ę ju Ŝ chyba nie zajmuje. I b ędę chłystkiem, 
je Ŝeli go nie wyswatam z pani ą Stawsk ą. Wyswatam, odprowadz ę ich do ołtarza, 
dopilnuj ę, a Ŝeby przysi ągł, jak si ę nale Ŝy, a potem... Mo Ŝe sobie w łeb paln ę, 
czy ja wiem?... 
(Stary głupcze!... i tobie Ŝ to my śle ć o takim aniele?... Zreszt ą ja o niej wcale 
nie my śl ę; osobliwie od czasu, kiedy przekonałem si ę, Ŝe ona kocha Wokulskiego.  
Niech Ŝe go sobie kocha, byle oboje byli szcz ęśliwi. A ja?... Ej, Katz, mój stary 
przyjacielu, miał Ŝeby ś by ć odwa Ŝniejszy ode mnie?...)  

 
W listopadzie, wła śnie w tym samym dniu, kiedy zawalił si ę dom na ulicy 
Wspólnej, Wokulski wrócił z Moskwy. I znowu nie wie m, co tam robił, do ść, Ŝe 
zarobił około siedemdziesi ęciu tysi ęcy rubli... Takie zyski przechodz ą moje 
poj ęcie, ale przysi ęgnę, Ŝe interes, do którego Stach nale Ŝał, musiał by ć 
uczciwy.  

 
W par ę dni po jego powrocie przychodzi do mnie jeden soli dny kupiec i mówi: - 
Kochany panie Rzecki, nie mam zwyczaju miesza ć si ę do cudzych spraw, ale - 
ostrze Ŝ pan Wokulskiego (nie ode mnie, tylko od siebie), Ŝe ten jego wspólnik 
Suzin to wielki hultaj i zapewne niedługo zbankrutu je... Ostrze Ŝ go pan, bo 
szkoda człowieka... Zawsze Wokulski, jakkolwiek wsz edł na fałszyw ą drog ę, 
zasługuje na współczucie... 
- Co pan nazywasz fałszyw ą drog ą? - pytam. 
- No ju Ŝci, panie Rzecki - mówi on - kto je  dzi do Pary Ŝa, kupuje okr ęty w 
czasie nieporozumie ń z Angli ą i tak dalej, ten, panie Rzecki, nie odznacza si ę 
obywatelskimi cnotami. 
- Panie drogi - ja mówi ę - a czym Ŝe kupno okr ętów ró Ŝni si ę od kupna chmielu? 
Chyba wi ększym zarobkiem... 
- No - mówi znowu on - panie Rzecki, nie b ędziemy rozprawiali o tej materii. 
Gdyby to zrobił kto inny, nie miałbym nic przeciw t emu, ale Wokulski!... Obaj 
przecie znamy jego przeszło ść, a ja mo Ŝe lepiej ni Ŝ pan, bo nieraz świ ętej 
pami ęci Hopfer robił u mnie przez niego obstalunki.  

 
- Pan - mówi ę do owego kupca - rzucasz podejrzenia na Wokulskieg o? - Nie, panie 
- mówi znowu on - ja tylko powtarzam, co gada całe miasto. Nie my śl ę bynajmniej 
szkodzi ć Wolkulskiemu, osobliwie w opinii pana, który jeste ś jego przyjacielem 
(i słusznie, bo ś patrzył na tego człowieka, kiedy był inny ni Ŝ dzi ś), ale... 
Przyznaj pan, Ŝe ten człowiek szkodzi naszemu przemysłowi... Nie s ądzę równie Ŝ 
jego patriotyzmu, panie Rzecki, ale... szczerze pan u powiem (bo przecie wobec 
pana musz ę by ć szczery), Ŝe te perkaliki moskiewskie... Rozumie pan?...Byłem 
wściekły. Gdy Ŝ jakkolwiek jestem eks-porucznikiem w ęgierskiej piechoty, nie mog ę 
jednak poj ąć: czym perkaliki niemieckie s ą lepsze od moskiewskich? Ale z moim 
kupcem nie było gaw ędy. W taki sposób bestia podnosił brwi, tak ruszał 
ramionami, a tak rozkładał r ęce, i Ŝ w ko ńcu pomy ślałem, Ŝe on jest wielki 
patriota, a ja gałgan, cho ć w tym czasie, kiedy on nabijał kieszenie rublami i  
imperiałami, mnie par ęset kul przeleciało nade łbem...  

 



Naturalnie, Ŝe opowiedziałem o tym Stachowi, który, wysłuchawszy , odparł: 
- Uspokój si ę, mój kochany. Ci sami ludzie, którzy mnie ostrzega j ą, Ŝe Suzin 
jest hultaj, przed miesi ącem pisali do Suzina, Ŝe ja jestem bankrut, szachraj, 
eks-powstaniec. 
Po rozmowie z tym poczciwym kupcem, którego nawet n azwiska nie wymieni ę, i po 
wszystkich anonimach, jakie odebrałem, postanowiłem  sobie zapisywa ć rozmaite 
opinie, wypowiadane przez dobrych ludzi o Wokulskim . 
A wi ęc tedy na pierwsz ą porcj ę: Stach jest złym patriot ą, poniewa Ŝ tanimi 
perkalikami zepsuł troch ę interesa łódzkim-fabrykantom... Bene!... Zobaczymy , co 
będzie dalej. 
W pa  dzierniku, jako ś w tym czasie, kiedy Matejko sko ńczył malowa ć bitw ę 
grunwaldzk ą (du Ŝy to obraz i okazały, tylko nie trzeba go pokazywa ć Ŝołnierzom, 
którzy przyjmowali udział w bitwach), wpada do skle pu Maruszewicz, ten 
przyjaciel pani baronowej Krzeszowskiej. Widz ę - magnat cał ą g ębą! Na brzuchu, a 
raczej w tym miejscu, gdzie ludzie maj ą brzuch, złota dewizka gruba na pół 
palca, a długa - Ŝe cho ć psy na niej ci ągnij. W krawacie brylantowa spinka, na 
r ękach nowe r ękawiczki, na nogach nowe buty, na całym ciele (mize rne to ciało, 
poŜal si ę Bo Ŝe!) nowy garnitur. Przy tym mina, jakby jednej nitk i nie miał na 
kredyt, tylko wszystko za gotówk ę. (Pó  niej Klejn, który mieszka w tym samym 
domu, obja śnił mnie, Ŝe Maruszewicz grywa w karty i Ŝe od pewnego czasu 
szcz ęście mu słu Ŝy).  

 
Wpada tedy mój elegant do sklepu w kapeluszu na gło wie, z hebanow ą laseczk ą w 
r ęku i rozejrzawszy si ę niespokojnie (on bo ma jakie ś niepewne spojrzenie), 
pyta:  

 
- Pan Wokulski jest?... Ach, pan Rzecki!... Na słów ko... Weszli śmy za szafy.  

 
- Z wyborn ą nowin ą przychodz ę - mówi, czule ściskaj ąc mnie za r ękę. - Mo Ŝecie 
panowie sprzeda ć swoj ą kamienic ę, t ę po Ł ęckim... Baronowa Krzeszowska j ą kupi.  

 
JuŜ wyprocesowała od m ęŜa swoje kapitały i (je Ŝeli potraficie si ę targowa ć) da 
dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli, a nawet mo Ŝe co ś odst ępnego...Musiał spostrzec 
zadowolenie na mojej twarzy (mnie to kupno kamienic y nigdy nie przypadało do 
gustu), bo ścisn ął mnie za r ękę jeszcze mocniej, o ile taki zdechlak mo Ŝe co ś 
mocno robi ć, i słodko u śmiechaj ąc si ę (mdło mi od tej słodyczy), zacz ął szepta ć:  
 
- Mog ę panom odda ć usług ę... wa Ŝną usług ę... Pani baronowa bardzo polega na moim 
zdaniu i... je Ŝeli ja... 
Tu dostał lekkiego kaszlu. - Rozumiem - odezwałem s i ę, zgaduj ąc, z kim mam do 
czynienia.  
- Pan Wokulski zapewne nie b ędzie robił trudno ści co do por ękawicznego...  

 
- Ale Ŝ, prosz ę pana - zawołał - có Ŝ znowu!... Tym bardziej Ŝe ze stanowcz ą 
propozycj ą przyjdzie do panów adwokat baronowej. Zreszt ą nie o mnie chodzi...  
To, co mam, zupełnie mi wystarcza... Ale znam pewn ą ubog ą rodzin ę, której na 
moj ą rekomendacj ę panowie zechcecie co ś... - Prosz ę pana - przerwałem mu - 
wolimy zło Ŝyć jak ąś sum ę wprost na pa ńskie r ęce, o ile naturalnie interes 
dojdzie do skutku.  

 
- O, Ŝe dojdzie, mog ę r ęczy ć honorem! - zapewnił pan Maruszewicz.Poniewa Ŝ jednak 
ja wcale nie dałem mu słowa, Ŝe otrzyma por ękawiczne, wi ęc chwil ę pokr ęcił si ę 
po sklepie i opu ścił go gwi ŜdŜąc.Nad wieczorem powiedziałem o tym Stachowi; ale 
on zbył mnie milczeniem, co mnie nawet zastanowiło.  Wi ęc na drugi dzie ń 
pobiegłem do naszego adwokata (który zarazem jest a dwokatem ksi ęcia) i 
zakomunikowałem mu wiadomo ść Maruszewicza.  

 
- Daje dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli?... - zdziwił si ę adwokat (jest to bardzo 
znakomity człowiek). - Ale Ŝ, drogi panie Rzecki, teraz kamienice id ą w gór ę, a 
nawet na przyszły rok wybuduj ą ze dwie ście nowych domów... W tych warunkach, 
drogi panie Rzecki, je Ŝeli sprzedamy im nasz dom za sto tysi ęcy rubli, zrobimy 
im łask ę... Pani baronowa bardzo pali si ę do tej kamienicy (je Ŝeli podobnego 



wyra Ŝenia wolno u Ŝywać o damach tak dystyngowanych) i mo Ŝemy wyci ągnąć z niej 
nierównie wi ększ ą sum ę, drogi panie Rzecki. 
PoŜegnałem znakomitego adwokata i wróciłem do sklepu, mocno postanawiaj ąc nie 
miesza ć si ę ju Ŝ do sprzeda Ŝy kamienicy. Teraz dopiero, zreszt ą nie po raz 
pierwszy, przyszło mi na my śl, Ŝe Maruszewicz jest to wielki frant.Obecnie 
uspokoiwszy si ę o tyle, Ŝe ju Ŝ mogę zebra ć my śli, opisz ę wstr ętny proces pani 
baronowej z tym aniołem, z t ą doskonał ą kobiet ą, pani ą Stawsk ą. Gdybym go nie 
napisał, za rok albo dwa nie wierzyłbym własnej pam i ęci, Ŝe mogło zdarzy ć si ę 
coś równie potwornego.  

 
Zapami ętaj Ŝe sobie tedy, kochany Ignacy, Ŝe pani baronowa Krzeszowska naprzód od 
dawna nie cierpiała pani Stawskiej, my śl ąc, Ŝe wszyscy w niej si ę kochaj ą, a po 
drugie, Ŝe ta Ŝ pani baronowa chciała jak najtaniej kupi ć od Wokulskiego 
kamienic ę. To s ą dwa wa Ŝne fakta, których doniosło ść dzi ś dopiero rozumiem. (Jak 
ja si ę starzej ę, Bo Ŝe miłosierny, jak ja si ę starzej ę!...)  

 
U pani Stawskiej, od czasu zaznajomienia si ę z ni ą, bywałem dosy ć cz ęsto. Nie 
powiem co dzie ń. Czasami raz na kilka dni, a czasem i dwa razy w c i ągu dnia.  
Byłem przecie opiekunem tej kamienicy, to jedno. Da lej, musiałem donie ść pani 
Stawskiej, Ŝem pisał do Wokulskiego w sprawie odnalezienia jej męŜa. Dalej, 
wypadło mi by ć u niej z zawiadomieniem, Ŝe Wokulski nie dowiedział si ę nic 
stanowczego. Potem odwiedzałem j ą, a Ŝeby z okien jej mieszkania pozna ć obyczaje 
Maruszewicza, który lokował si ę w oficynie naprzeciw niej. Nast ępnie chodziło Mi 
o zbadanie pani Krzeszowskiej i jej stosunku do mie szkaj ących nad ni ą studentów, 
na których ci ągle si ę skar Ŝyła. 
Kto ś obcy mógłby my śle ć, Ŝe bywam u pani Stawskiej za cz ęsto. Ja jednak po 
dojrzałej rozwadze doszedłem do przekonania, Ŝem bywał za rzadko. W jej 
mieszkaniu miałem przecie doskonały punkt obserwacy jny na cał ą kamienic ę, no i 
przy tym byłem Ŝyczliwie przyjmowany. Pani Misiewiczowa (zacna matk a pani 
Heleny), ile razy przyszedłem, witała mnie otwartym i r ękoma, mała Helunia 
wskakiwała mi na kolana, a sama pani Stawska o Ŝywiała si ę na mój widok i mówiła, 
Ŝe w tych godzinach, które u niej przep ędzam, zapomina o swoich kłopotach!...Czy 
wobec podobnych przyj ęć mogłem nie bywa ć cz ęsto? Dalibóg, my śl ę, Ŝe bywałem za 
rzadko i Ŝe gdybym miał wi ęcej rycerskich usposobie ń, powinienem był tam 
siedzie ć od rana do wieczora. Niechby si ę nawet pani Stawska ubierała przy mnie.  
CóŜ by mi to szkodziło? 
W czasie tych wizyt zrobiłem kilka wa Ŝnych spostrze Ŝeń. 
Naprzód ci studenci, z trzeciego pi ętra od frontu, byli to istotnie ludzie 
niespokojnego ducha. Do godziny drugiej po północy śpiewali i krzyczeli, czasami 
nawet ryczeli i w ogóle starali si ę wydawa ć jak najwi ęcej głosów nieludzkich. W 
ci ągu dnia, gdy cho ćby jeden z nich był w domu, a zawsze był który ś, je Ŝeli 
tylko pani baronowa Krzeszowska wychyliła głow ę przez lufcik (robiła to po 
kilkana ście razy na dzie ń), zawsze jej kto ś usiłował wyla ć z góry wod ę na głow ę. 
Powiem nawet, Ŝe mi ędzy ni ą a mieszkaj ącymi nad ni ą studentami wytworzył si ę 
pewien rodzaj sportu, polegaj ący na tym, Ŝe ona, wyjrzawszy przez lufcik, 
starała si ę jak najpr ędzej cofn ąć głow ę, a oni usiłowali wylewa ć na ni ą wod ę jak 
najcz ęściej i w jak najwi ększych ilo ściach.  

 
Wieczorami za ś ci młodzi ludzie, nad którymi ju Ŝ nikt nie mieszkał i nikt nie 
mógł ich oblewa ć wod ą, wieczorami zwoływali do siebie praczki i słu Ŝące z całej 
kamienicy. Wówczas w lokalu pani baronowej rozlegał y si ę krzyki i płacze 
spazmatyczne. 
Drugie moje spostrze Ŝenie odnosiło si ę do Maruszewicza, który mieszkał prawie 
vis á vis pani Stawskiej. Człowiek ten prowadzi bar dzo osobliwy tryb Ŝycia, 
cechuj ący si ę niezwykł ą regularno ści ą. Regularnie nie płaci komornego.  

 
Regularnie co par ę tygodni wynosz ą mu mnóstwo gratów z mieszkania: jakie ś 
pos ągi, lustra, dywany, zegary... Ale co ciekawsze - ró wnie Ŝ regularnie do 
lokalu przynosz ą mu nowe lustra, nowe dywany, nowe zegary i pos ągi...Po ka Ŝdym 
fakcie wynoszenia rzeczy pan Maruszewicz przez kilk a nast ępnych dni ukazuje si ę 
w jednym ze swych okien. Goli si ę w nim, czesze, fiksatuaruje, nawet ubiera si ę, 
rzucaj ąc bardzo dwuznaczne spojrzenia w kierunku okien pan i Stawskiej. Lecz gdy 
jego lokal napełni si ę nowymi artykułami wygody i zbytku, wówczas pan 



Maruszewicz zasłania swoje okna na kilka dni sztora mi.Wtedy (rzecz nie do 
uwierzenia!) pal ą si ę u niego dniem i noc ą światła, a w mieszkaniu słycha ć głosy 
wielu m ęŜczyzn, czasami nawet i kobiet...  

 
Ale co mi tam do cudzych interesów! 
Jednego dnia, w pocz ątkach listopada, rzekł do mnie Stach: 
- Podobno bywasz u tej pani Stawskiej? Gor ąco mi si ę zrobiło. - Przepraszam ci ę 
- zawołałem - jak mam to rozumie ć?... 
- W najzwyczajniejszy sposób - odparł. - Przecie Ŝ chyba nie składasz jej wizyt 
oknem, tylko drzwiami. Zreszt ą składaj sobie, jak chcesz, a przy pierwszej 
sposobno ści o świadcz tym paniom, Ŝe miałem list z Pary Ŝa...  

 
- O Ludwiku Stawskim? - spytałem. 
- Tak. - Znale  li go nareszcie?  

 
- Jeszcze nie, ale ju Ŝ s ą na tropie i spodziewaj ą si ę niedługo rozstrzygn ąć 
kwesti ę jego pobytu. 
- Mo Ŝe biedak umarł! - zawołałem, ściskaj ąc Wokulskiego.- Prosz ę ci ę, Stachu - 
dodałem, nieco ochłon ąwszy ze wzruszenia - zrób Ŝe mi łask ę, odwied   te panie i 
sam zakomunikuj im wiadomo ść...  

 
- A có Ŝ to ja jestem grabarz, Ŝeby robi ć ludziom tego rodzaju przyjemno ści? - 
oburzył si ę Wokulski. 
Gdy mu jednak zacz ąłem przedstawia ć, jakie to zacne kobiety, jak wypytywały si ę: 
czy ich kiedy nie odwiedzi?... A gdy jeszcze napomk nąłem, Ŝe warto by rzuci ć 
okiem na kamienic ę, zacz ął mi ęknąć. 
- Mało dbam o t ę kamienic ę - rzekł, wzruszaj ąc ramionami - sprzedam j ą lada 
dzie ń... 
Ale w ko ńcu dał si ę namówi ć i pojechali śmy tam około pierwszej w południe. Na 
podwórku spostrzegłem, Ŝe sztory w lokalu Maruszewicza s ą starannie zasłoni ęte.  

 
Widocznie miał ju Ŝ nowy garnitur mebli. Stach niedbale rozejrzał si ę po oknach 
domu i bez najmniejszej uwagi słuchał mego sprawozd ania o melioracjach. Dali śmy 
nową podłog ę w bramie, wyreperowali śmy dachy, odmalowali śmy ściany, myli śmy 
schody co tydzie ń. Słowem, z zaniedbanej zrobili śmy wcale okazał ą kamienic ę. 
Wszystko było w porz ądku, nie wył ączaj ąc dziedzi ńca i wodoci ągów; wszystko - 
oprócz komornego.  
- Zreszt ą - zako ńczyłem - bli Ŝszych informacji o komornym udzieli ci twój 
rz ądca, pan Wirski, po którego zaraz poszl ę stró Ŝa... 
- A daj Ŝe mi spokój z komornem i rz ądcą - mrukn ął Stach.- Id  my ju Ŝ do tej pani 
Stawskiej i wracajmy do sklepu.  

 
Weszli śmy na pierwsze pi ętro lewej oficyny, gdzie czu ć było zapach gotowanych 
kalafiorów; Stach zmarszczył si ę, a ja zapukałem do kuchni.- S ą panie? - 
zapytałem grubej kucharki. - Jeszcze by te Ŝ nie były, jak pan przychodzi - 
odpowiedziała, mru Ŝąc oczy.  
- Widzisz, jak nas przyjmuj ą!... - szepn ąłem po niemiecku do Stacha. 
W odpowiedzi kiwn ął głow ą i wysun ął warg ę. 
W saloniku matka pani Stawskiej, jak zwykle, robiła  po ńczoch ę. Zobaczywszy nas 
uniosła si ę nieco z fotelu i zdziwiona przypatrywała si ę Wokulskiemu. 
Z drugiego pokoju wyjrzała Helcia. - Mamo - szepn ęła tak gło śno, Ŝe zapewne 
słycha ć j ą było na dziedzi ńcu - przyszedł pan Rzecki i jeszcze jaki ś pan.  

 
W tej chwili wyszła do nas i pani Stawska. 
Widz ąc obie damy, odezwałem si ę: 
- Nasz gospodarz, pan Wokulski, przychodzi zło Ŝyć paniom uszanowanie i 
zakomunikowa ć wiadomo ści...  

 
- O Ludwiczku?.. - pochwyciła pani Misiewiczowa. - Czy Ŝyje?... 
Pani Stawska pobladła, a potem równie szybko zarumi eniła si ę. Była w tej chwili 
tak pi ękna, Ŝe nawet Wokulski przypatrywał si ę jej, je Ŝeli nie z zachwytem, to 
przynajmniej z Ŝyczliwo ści ą. Jestem pewny, Ŝe z miejsca zakochałby si ę w niej, 
gdyby nie ten podły zapach kalafiorów zalatuj ący z kuchni. 



Siedli śmy. Wokulski zapytał panie, czy s ą zadowolone z lokalu, a nast ępnie 
opowiedział im, Ŝe Ludwik Stawski był przed dwoma laty w New Yorku, a nast ępnie 
przeniósł si ę do Londynu pod przybranym nazwiskiem. Napomkn ął z lekka, Ŝe 
Stawski był wówczas chory i Ŝe za par ę tygodni spodziewa si ę o nim stanowczych 
wiadomo ści.  

 
Słuchaj ąc tego, pani Misiewiczowa kilka razy odwołała si ę do pomocy chustki; 
pani Stawska była spokojniejsza, tylko par ę łez stoczyło si ę jej po twarzy. Aby 
ukry ć wzruszenie, zwróciła si ę z u śmiechem do córeczki i rzekła półgłosem:  

 
- Podzi ękuj, Heluniu, panu, Ŝe nam przyniósł wiadomo ść o tatce.Znowu łzy jej 
błysn ęły, ale opanowała si ę. Tymczasem Helunia zrobiła dyg przed Wokulskim, a 
nast ępnie przypatrzywszy mu si ę wielkimi oczyma, nagle schwyciła go za szyj ę i 
ucałowała w same usta. 
Niepr ędko zapomn ę zmian, jakim uległa fizjognomia Stacha wobec tak 
niespodzianych pieszczot. Poniewa Ŝ, o ile wiem, jeszcze nigdy nie pocałowało go 
Ŝadne dziecko, wi ęc w pierwszej chwili cofn ął si ę zdziwiony; potem obj ął Heluni ę 
za ramiona, wpatrywał si ę w ni ą ze wzruszeniem i pocałował w głow ę. Byłbym 
przysi ągł, Ŝe wstanie z krzesła i powie pani Stawskiej: 
"Pozwól pani, a Ŝebym zast ąpił ojca tej kochanej dziecinie..." 
Ale... nie powiedział tego; spu ścił głow ę i wpadł w zwykł ą sobie zadum ę. Dałbym 
połow ę mojej rocznej pensji, a Ŝeby dowiedzie ć si ę: o czym on wtedy my ślał? Mo Ŝe 
o pannie Ł ęckiej?... Eh, znowu staro ść wyłazi... Có Ŝ panna Ł ęcka? ani umywała 
si ę do Stawskiej! Po paruminutowym milczeniu Wokulski spytał: 
- Zadowolone panie z s ąsiadów?... 
- Jak z których - odezwała si ę pani Misiewiczowa. 
- Owszem, bardzo - wtr ąciła pani Stawska. Przy tym spojrzała na WokuIskieg o i 
zarumieniła si ę. 
- Czy i pani Krzeszowska jest równie mił ą s ąsiadk ą? - spytał Wokulski. 
- O panie!... - zawołała pani Misiewiczowa, podnosz ąc palec w gór ę. 
- To nieszcz ęśliwa kobieta - przerwała pani Stawska. - Straciła c órk ę.  
 
Mówiąc to, obracała w palcach r ąbek chusteczki i spod swoich cudownych rz ęs 
usiłowała patrze ć... ju Ŝci nie na mnie. Ale powieki musiały jej ci ęŜyć jak ołów, 
wi ęc tylko rumieniła si ę coraz mocniej i stawała si ę coraz powa Ŝniejsz ą, jak 
gdyby j ą który z nas obraził. 
- A któ Ŝ to jest ten pan Maruszewicz? - mówił dalej Wokulsk i, jakby nie my śl ąc 
nawet o obecnych damach.  

 
- Letkiewicz, urwis... - pr ędko odpowiedziała pani Misiewiczowa. 
- Ale Ŝ mateczko, to tylko oryginał!... - poprawiła j ą córka. W tej chwili miała 
oczy tak wielkie i  renice tak rozszerzone, jak chyba jeszcze nigdy.  

 
- Bo ci studenci to podobno bardzo niesforni - rzek ł Wokulski, patrz ąc na 
fortepian. 
- Zwyczajnie młodzi - odparła pani Misiewiczowa i g ło śno utarła nos.  

 
- Widzisz, Heluniu, znowu odpina ci si ę kokardka - rzekła pani Stawska, 
nachylaj ąc si ę do córeczki, mo Ŝe aby ukry ć zakłopotanie na sam ą wzmiank ę o 
niesforno ściach studenckich.  

 
Znudził mnie ju Ŝ Wokulski swoj ą rozmow ą. Istotnie, trzeba by ć albo półgłówkiem, 
albo  le wychowanym człowiekiem, a Ŝeby tak pi ękną kobiet ę wypytywa ć o 
współlokatorów! Przestałem go te Ŝ słucha ć i machinalnie pocz ąłem wygl ądać na 
podwórze. I oto, com zobaczył... W jednym z okien M aruszewicza uchyliła si ę 
roleta i przez szpar ę z boku mo Ŝna było dojrze ć, Ŝe kto ś patrzy w nasz ą stron ę. 
"Szpieguje nas ten poczciwiec!" - pomy ślałem. Zwróciłem oczy ku drugiemu pi ętru 
od frontu. Masz pociech ę!... W najdalszym pokoju pani baronowej Krzeszowski ej 
oba lufciki otwarte, a w gł ębi wida ć... j ą sam ą, jak przypatruje si ę lokalowi 
pani Stawskiej przez teatraln ą lornetk ę. " śe te Ŝ Pan Bóg nie ukarze tej 
j ędzy..." - rzekłem do siebie, pewny, Ŝe z tego lornetowania wyniknie kiedy 
skandal. 



Modliłem si ę nie na pró Ŝno. Kara boska ju Ŝ wisiała nad głow ą intrygantki, w 
postaci śledzia, który wysuwał si ę z lufcika na trzecim pi ętrze.  ledzia owego 
trzymała jaka ś tajemnicza r ęka, odziana w granatowy r ękaw ze srebrnym galonem, 
spoza r ęki za ś co kilka sekund wychylała si ę mizerna twarz ze zło śliwym 
uśmiechem.  

 
Nie trzeba było mojej przenikliwo ści, a Ŝeby zgadn ąć, Ŝe był to jeden z nie 
płac ących komornego studentów, który tylko czekał na uka zanie si ę baronowej w 
lufciku, a Ŝeby na ni ą pu ści ć śledzia.  

 
Ale baronowa była ostro Ŝna, wi ęc mizerny studencina nudził si ę. Przekładał 
opatrzno ściowego śledzia z jednej r ęki do drugiej i, zapewne dla zabicia czasu, 
robił bardzo nieprzystojne miny do dziewcz ąt z paryskiej pralni. 
Właśnie kiedy zastanawiałem si ę, Ŝe zamach, przygotowywany na baronow ę przez 
studenta ze śledziem, spełznie na niczym, Wokulski wstał z krzes ła i zacz ął 
Ŝegnać damy.  

 
- Tak pr ędko panowie odchodz ą! - szepn ęła pani Stawska i w tej chwili ogromnie 
zmi ęszała si ę. 
- Mo Ŝe panowie b ędą łaskawi cz ęściej... - dodała pani Misiewiczowa.  

 
Ale safanduła Stach, zamiast poprosi ć panie, a Ŝeby pozwoliły mu bywa ć co dzie ń 
albo nawet a Ŝeby go stołowały (co ja niezawodnie powiedziałbym, będąc na jego 
miejscu), ten... ten dziwak, zapytał si ę: czy nie potrzebuj ą jakich reperacyj w 
mieszkaniu... 
- O, ju Ŝ wszystko, co było potrzebne, zrobił poczciwy pan R zecki - odparła pani 
Misiewiczowa, zwracaj ąc si ę do mnie z sympatycznym u śmiechem. (Szczerze mówi ąc, 
nawet nie lubi ę takich u śmiechów u osób w pewnym wieku).  

 
W kuchni Stach zatrzymał si ę na sekund ę, wida ć dra Ŝnił go zapach kalafiorów, 
wi ęc rzekł do mnie: 
- Trzeba by tu urz ądzi ć jaki wentylator albo co... 
Na schodach nie mogłem ju Ŝ wytrzyma ć i zawołałem: - Gdyby ś tu bywał cz ęściej, 
sam by ś poznał, jakie melioracje nale Ŝałoby zaprowadzi ć w tym domu. Ale co 
ciebie obchodzi dom albo nawet taka pi ękna kobieta!  

 
Wokulski stan ął w sieni i patrz ąc na rynn ę, mrukn ął: 
- Phy!... gdybym j ą poznał wcze śniej, mo Ŝe bym si ę z ni ą o Ŝenił. 
Usłyszawszy to, doznałem dziwnego uczucia: byłem ko ntent, a jednocze śnie jakby 
mnie kto w serce koln ął.  

 
- A tak, to ju Ŝ si ę nawet nie o Ŝenisz? - spytałem. 
- Kto wie?... - odparł. - Mo Ŝe si ę i o Ŝeni ę... Ale nie z ni ą. 
Usłyszawszy za ś to, doznałem jeszcze dziwniejszego uczucia: było m i Ŝal, Ŝe pani 
Stawska nie dostanie Stacha za m ęŜa, a jednocze śnie - jakby mi kto zdj ął ci ęŜar 
z piersi.  

 
Ledwie wyszli śmy na dziedziniec, patrz ę - pani baronowa wychyla si ę ze swego 
lufcika i woła, oczywi ście do nas:  

 
- Panie!... Prosz ę!... 
Nagle - rozdzieraj ącym głosem krzykn ęła: "Ach nihili ści...", i cofn ęła si ę w 
gł ąb pokoju.  

 
Jednocze śnie o kilka kroków od nas spadł na podwórze śled  , na którego stró Ŝ 
rzucił si ę z tak ą drapie Ŝności ą, Ŝe nawet mnie nie spostrzegł.  

 
- Nie zajdziesz do pani baronowej? - zapytałem Stac ha. - Ona, zdaje si ę, ma do 
ciebie interes. 
- Niech mi da świ ęty spokój!- odparł, machn ąwszy r ęką.  
 



Na ulicy zawołał doro Ŝkę i wrócili śmy do sklepu, nie rozmawiaj ąc ze sob ą. Jestem 
jednak pewny, Ŝe my ślał o pani Stawskiej i Ŝe gdyby nie te podłe kalafiory... 
Taki byłem nieswój, taki zmartwiony, Ŝe zamkn ąwszy sklep, poszedłem na piwo. 
Spotkałem tam radc ę Węgrowicza, który wci ąŜ psy wiesza na Wokulskim, ale miewa 
bardzo szcz ęśliwe pomysły polityczne... i kłócili śmy si ę z nim do północy.  

 
Węgrowicz ma racj ę: istotnie wida ć z gazet, Ŝe w Europie na co ś si ę zanosi. Kto 
wie, czy po Nowym Roku mały Napoleonek (nazywaj ą go Lulu, zrobi on wam lulu!) 
nie przeniesie si ę z Anglii do Francji... Prezydent MacMahon za nim, ks. Broglie 
za nim, w narodzie wi ększo ść za nim... Mo Ŝna by si ę zało Ŝyć, Ŝe zostanie 
cesarzem jako Napoleon IV, a na wiosn ę zacznie taniec z Niemcami. Teraz przecie 
Niemcy nie pójd ą do Pary Ŝa; nie udaje si ę dwa razy ta sama sztuka.  

 
Otó Ŝ tedy... Co ja chciałem powiedzie ć?... Aha! We trzy, mo Ŝe we cztery dni po 
naszej wizycie u pani Stawskiej przychodzi Stach do  sklepu i podaje mi list, ale 
adresowany do niego. 
- Przeczytaj no - rzekł ze śmiechem.  

 
Otworzyłem - czytam: "Panie Wokulski! Wybacz, Ŝe nie nazywam ci ę szanownym, ale 
trudno dawa ć taki tytuł człowiekowi, od którego ju Ŝ wszyscy odwracaj ą si ę ze 
wstr ętem. Nieszcz ęsny człowieku! Jeszcze nie zrehabilitowałe ś si ę ze swych 
dawniejszych wyst ępków, a ju Ŝ ha ńbisz si ę nowymi. Dzi ś o niczym wi ęcej nie mówi 
całe miasto, tylko o twoich odwiedzinach u kobiety tak  le prowadz ącej si ę jak 
Stawska. Ju Ŝ nie tylko miewasz z ni ą schadzki na mie ście, nie tylko zakradasz 
si ę do niej po nocach, co by jeszcze dowodziło, Ŝeś niezupełnie wstyd zatracił, 
ale nawet odwiedzasz j ą w biały dzie ń, wobec słu Ŝby, młodzie Ŝy i uczciwych 
mieszka ńców tej skompromitowanej kamienicy. 
Nie łud   si ę jednak, nieszcz ęsny, Ŝe sam tylko romans z ni ą prowadzisz. Pomaga 
ci jeszcze twój rz ądca, ten n ędznik Wirski, i ten osiwiały w rozpu ście twój 
plenipotent Rzecki. Musz ę doda ć, Ŝe Rzecki nie tylko uwodzi ci twoj ą kochanic ę, 
ale jeszcze okrada ci ę w dochodach z domu: pozni Ŝał bowiem komorne niektórym 
lokatorom, a przede wszystkim tej Stawskiej. Skutki em tego dom twój ju Ŝ nic 
niewart, ty sam stoisz nad brzegiem przepa ści i zaprawd ę! wielk ą wyrz ądziłby ci 
łask ę szlachetny dobroczy ńca, który by zechciał kupi ć t ę ruder ę po Ł ęckich z 
mał ą dla ciebie strat ą. Gdyby wi ęc znalazł si ę taki dobrodziej, pozb ąd  si ę 
ci ęŜaru, we   z wdzi ęczno ści ą, co si ę da, i uciekaj za granic ę, pierwej, nim 
sprawiedliwo ść ludzka okuje ci ę w kajdany i wtr ąci do lochów. Czuwaj nad 
sob ą!... strze Ŝ si ę!... i posłuchaj rady Ŝyczliwego przyjaciela".  

 
- Zuch baba, co? - zapytał Wokulski, spostrzegłszy,  Ŝem ju Ŝ sko ńczył czytanie. 
- Niech j ą diabli porw ą!- zawołałem, domy ślaj ąc si ę, Ŝe mówi o autorce listu. - 
Ja, według niej, osiwiałem w rozpu ście!... Ja kradn ę!... Ja romansuj ę!...  

 
Przekl ęta j ędza. 
- No, no, uspokój si ę, bo ju Ŝ widz ę jej adwokata - rzekł Stach. 
Istotnie, w tej chwili wszedł do sklepu człeczyna w  starym futrze, wypłowiałym 
cylindrze i ogromnych kaloszach. Wszedł, rozejrzał si ę jak ajent śledczy, 
zapytał Klejna, kiedy b ędzie pan Wokulski, potem nagle udał, Ŝe dopiero nas 
spostrzega, i przybli Ŝywszy si ę do Stacha, szepn ął: 
- Wszak pan Wokulski?... Czy mog ę mie ć z panem króciutk ą konferencj ę na 
osobno ści?  

 
Stach mrugn ął na mnie i poszli śmy we trzech do mego mieszkania. Go ść rozebrał 
si ę, przy czym zauwa Ŝyłem, Ŝe jego spodnie s ą jeszcze bardziej wytarte, a zarost 
mocniej zjedzony przez mole ni Ŝ futro. 
- Prezentuj ę si ę panom - rzekł, wyci ągaj ąc do Wokulskiego praw ą, a do mnie lew ą 
r ękę. - Jestem adwokat... 
Tu wymienił nazwisko i - tak został z r ękoma w powietrzu. Dziwnym bowiem trafem 
ani Stach, ani ja nie czuli śmy ochoty do u ściskania go.  

 
Poznał to, ale nie zmieszał si ę. Owszem, z najlepsz ą min ą zatarł r ęce i rzekł, 
śmiej ąc si ę:  
 



- Panowie nawet nie pytaj ą: jaki mnie tu interes sprowadza?  
- Domy ślamy si ę, Ŝe pan sam powiesz - odparł Wokulski.  

 
- Racja! - zawołał go ść. - Otó Ŝ mówi ę krótko. Jest tu jeden bogaty, ale bardzo 
sk ąpy Litwin (Litwini s ą bardzo sk ąpi!), który prosił mnie, a Ŝebym mu nastr ęczył 
do nabycia jak ą kamienic ę. Mam ich z pi ętna ście, ale przez szacunek dla pana, 
panie Wokulski, bo wiem, co pan robisz dla kraju, n astr ęczyłem mu pa ńsk ą, t ę po 
Łęckim, i po dwutygodniowej pracy nad nim tylem zrobi ł, Ŝe gotów da ć...  
Zgadnijcie panowie: ile?... Osiemdziesi ąt tysi ęcy rublil... Co? Kokosowy 
interes. Nieprawda Ŝ?... 
Wokulski zaczerwienił si ę z gniewu, a przez chwil ę my ślałem, Ŝe wyrzuci go ścia 
za drzwi. Pohamował si ę jednak i odparł, ale ju Ŝ tym swoim tonem, tym ostrym i 
nieprzyjemnym:  

 
- Znam tego Litwina, nazywa si ę baronow ą Krzeszowsk ą...  
- Co?... - zdziwił si ę adwokat. 
- Ten sk ąpy Litwin daje nie osiemdziesi ąt, ale dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy za mój 
dom, pan za ś proponujesz mi ni Ŝsz ą cen ę, a Ŝeby wi ęcej zarobi ć...  

 
- H ę! H ę! H ę!... - zacz ął śmia ć si ę adwokat. - Któ Ŝ by inaczej robił, szanowny 
panie Wokulski?  

 
- Powiedz pan zatem swojemu Litwinowi - przerwał mu  Stach - Ŝe sprzedam 
kamienic ę, ale za sto tysi ęcy rubli. I to do Nowego Roku. Po Nowym Roku cen ę 
podnios ę. 
- Ale Ŝ to jest nieludzkie, co pan mówi!... - wybuchn ął go ść. - Pan chce tej 
nieszcz ęśliwej kobiecie wydrze ć ostatni grosz... Co świat na to powie, zastanów 
si ę pan!... - Co powie świat, o to nie dbam - rzekł Wokulski. - A je Ŝeli zechce 
mnie moralizowa ć, tak jak pan, poka Ŝę mu drzwi. O, tam s ą drzwi, widzisz pan, 
panie adwokacie?  

 
- Daj ę panu dziewi ęćdziesi ąt dwa tysi ące rubli i ani grosza wi ęcej - odparł 
adwokat. - Niech pan wło Ŝy futro, bo si ę pan zazi ębi na dziedzi ńcu... 
- Dziewi ęćdziesi ąt pi ęć... - wtr ącił adwokat i szybko zacz ął si ę ubiera ć. 
- No, Ŝegnam pana... - rzekł Wokulski, otwieraj ąc drzwi. Adwokat nisko ukłonił 
si ę i wyszedł, zza proga za ś dodał słodkim tonem:  

 
- To ja tu przyjd ę za par ę dni. Mo Ŝe szanowny pan b ędzie lepiej dysponowany... 
Stach zamkn ął mu drzwi przed nosem. 
Po wizycie obrzydliwego adwokata wiedziałem ju Ŝ, co my śle ć. Pani baronowa z 
pewności ą kupi kamienic ę Stacha, ale pierwej u Ŝyje wszelkich środków, a Ŝeby co ś 
utargowa ć. Znam te środki! Jednym z nich był ów list anonimowy, w który m 
szkaluje pani ą Stawsk ą, a o mnie mówi, Ŝe osiwiałem w rozpu ście.  

 
Skoro za ś kupi kamienic ę, przede wszystkim wyp ędzi z niej studentów, a zapewne i 
biedn ą pani ą Helen ę. Gdyby Ŝ cho ć na tym ograniczyła swoj ą nienawi ść...  

 
Teraz ju Ŝ mogę opowiada ć galopem wszystkie wypadki, które pó  niej nast ąpiły.  

 
Otó Ŝ po wizycie tego adwokata tkn ęło mnie złe przeczucie. Postanowiłem dzi ś 
jeszcze odwiedzi ć pani ą Stawsk ą i ostrzec j ą, a Ŝeby si ę miała na baczno ści przed 
baronow ą. Nade wszystko za ś, a Ŝeby jak najrzadziej siadała w oknie.  

 
Te panie bowiem, obok zdobi ących je cnót, maj ą fatalny zwyczaj, Ŝe ci ągle siedz ą 
w oknie. Pani Misiewiczowa sobie, pani Stawska sobi e, Helunia sobie i nawet 
kucharka Marianna te Ŝ sobie. I nie do ść, Ŝe siedz ą cały dzie ń, ale jeszcze 
siedz ą wieczorami przy lampach i nawet nie zapuszczaj ą rolet, chyba przed 
udaniem si ę na spoczynek. Tote Ŝ wida ć wszystko, co si ę dzieje w ich mieszkaniu, 
jak w latarni. 
Dla uczciwych s ąsiadów taki sposób przep ędzania czasu byłby najlepszym dowodem 
ich zacno ści: pokazuj ą si ę wszystkim cały dzie ń, bo nie maj ą czego ukrywa ć. Gdym 
sobie jednak przypomniał, Ŝe te kobiety s ą ci ągle szpiegowane przez Maruszewicza 



i przez pani ą baronow ę, i gdy jeszcze pomy ślałem, jak baronowa nienawidzi pani 
Stawskiej - ogarn ęły mnie najgorsze przeczucia.  

 
Tego samego wieczora chciałem pobiec do moich szlac hetnych przyjaciółek i zakl ąć 
na wszystkie świ ęto ści, a Ŝeby tak ci ągle nie przesiadywały w oknach i nie 
nara Ŝały si ę na śledztwo baronowej. Tymczasem akurat o wpół do dziew i ątej 
zachciało mi si ę pi ć i - zamiast do pa ń, poszedłem na kufelek.  

 
Był ju Ŝ tam radca W ęgrowicz i Szprot, ajent handlowy. Wła śnie mówili co ś o tym 
domu, co zawalił si ę przy ulicy Wspólnej, kiedy naraz W ęgrowicz tr ąca swoim 
kuflem w mój kufel i mówi: 
- Niejeden si ę to jeszcze dom zawali przed Nowym Rokiem!  
A Szprot mrugn ął okiem. 
Nie podobało mi si ę jego mruganie, bo nigdy nie lubiłem przemrugiwa ć si ę z lada 
błaznem, wi ęc pytam: 
- Có Ŝ to, panie, maj ą znaczy ć pa ńskie pantominy?On śmieje si ę głupowato i mówi:  

 
- Przecie Ŝ pan wie lepiej ani Ŝeli ja, co to znaczy; Wokulski sprzedaje sklep... 
Męko Chrystusowa!... śem go nie trzasn ął kuflem w łeb, dziwi ę si ę samemu sobie. 
Na szcz ęście, pohamowałem pierwszy impet, wypiłem dwa kufle piwa jeden po drugim 
i pytam go niby spokojnym głosem:  

 
- Po có Ŝ by Wokulski miał sklep sprzeda ć i komu? 
- Komu?... - wtr ąca Węgrowicz. - Albo Ŝ to mało śydów w Warszawie? - Zło Ŝą si ę we 
trzech, bodaj w dziesi ęciu, i zaparszywi ą Krakowskie Przedmie ście z łaski ja śnie 
wielmo Ŝnego pana Wokulskiego, co trzyma własny powóz i je  dzi do arystokracji na 
letnie mieszkanie. Mój Bo Ŝe!... pami ętam, jak mi to biedactwo podawało rozbratel 
u Hopfera... Nie ma teraz, jak je  dzi ć na wojn ę i rewidowa ć tureckie kieszenie.  

 
- Ale po co by sprzedawał sklep? - pytam, szczypi ąc si ę w kolano, a Ŝeby nie 
wybuchn ąć na tego dziada. 
- Dobrze robi, Ŝe sprzedaje! - odparł W ęgrowicz wzi ąwszy w gar ść ju Ŝ nie wiem 
który kufel piwa. - Co on ma robi ć mi ędzy kupcami, taki pan, taki... dyplomata, 
taki... nowator, co nam tu nowe towary sprowadza?.. . 
- Mnie si ę zdaje, Ŝe jest inny powód - wtr ącił Szprot. - Wokulski stara si ę o 
pannę Ł ęck ą, a cho ć zrazu dostał odkosza, jednak dzi ś znowu tam bywa, wi ęc musi 
mie ć widoki... A Ŝe panna Ł ęcka nie wyszłaby za galanteryjnego kupca, cho ćby on 
był dyplomat ą i nowatorem... W oczach zacz ęły mi ognie lata ć. Uderzyłem kuflem w 
stół i krzykn ąłem: 
- Kłamiesz pan, wszystko pan kłamiesz, panie Szprot !... A oto mój adres... - 
dodałem, rzucaj ąc mu bilet na stół. 
- Co mi pan dajesz adresy? - odparł Szprot. - Mam p anu przysła ć parti ę kortu czy 
co?... 
- Satysfakcji Ŝądam od pana - krzykn ąłem, wci ąŜ bij ąc w stół. 
- Tere-fere! - mówi Szprot i kr ęci palcem w powietrzu. - Łatwo panu Ŝądać 
satysfakcji, bo ś oficer w ęgierski. Zamordowa ć człowieka albo nawet dwu czy 
samemu dać si ę por ąbać to u pana chleb z masłem... Ale ja, panie, jestem ajent 
handlowy, mam Ŝonę, dzieci i terminowe interesa... - Zmusz ę pana do pojedynku! 
- Co to zmusz ę?... Ciupasem mnie pan sprowadzisz czy co?... A jak byś mi pan co ś 
podobnego powiedział po trze  wemu, tobym poszedł do cyrkułu i daliby panu 
pojedynek... - Jeste ś pan bez honoru! - zawołałem. Teraz on zacz ął bi ć w stół.  

 
- Kto bez honoru?... Komu pan to mówisz?... Nie pła cę weksli czy daj ę zły towar, 
czym bankrutował?... Zobaczymy w s ądzie, kto ma honor!... - Uspokójcie si ę! - 
prosił radca W ęgrowicz. - Pojedynki to były w modzie dawniej, nie teraz... 
Podajcie sobie r ęce... 
Wstałem od stołu zalanego piwem, zapłaciłem w bufec ie i wyszedłem. Noga moja 
wi ęcej nie postanie w tej podłej dziurze... 
Naturalnie, Ŝe po takim wzburzeniu nie mogłem ju Ŝ by ć u pani Stawskiej. Z 
pocz ątku my ślałem nawet, Ŝe cał ą noc spa ć nie b ędę. Alem jako ś zasn ął. A gdy 
Stach przyszedł na drugi dzie ń do sklepu, zapytałem go: 
- Wiesz, co mówi ą?... śe sklep sprzedajesz?... 
- A cho ćbym sprzedał, có Ŝ by w tym było złego?... 



(Prawda! Có Ŝ by w tym było złego?... śe te Ŝ mi tak prosta my śl nie przyszła do 
głowy.)  

 
- Ale bo widzisz - szepn ąłem - mówi ą jeszcze, Ŝe Ŝenisz si ę z pann ą Ł ęck ą... 
- Gdyby tak... Wi ęc i có Ŝ? - odparł. 
(Ju Ŝci, ma racj ę! Có Ŝ to, jemu nie wolno Ŝeni ć si ę, z kim by chciał, nawet z 
pani ą Stawsk ą?... śe te Ŝ nie zorientowałem si ę i bez potrzeby zrobiłem awantur ę 
temu Szprocinie.) 
Naturalnie, poniewa Ŝ tego wieczora musiałem pój ść nie tyle na piwo, ile a Ŝeby 
pogodzi ć si ę z niesłusznie obra Ŝonym Szprotem, wi ęc znowu nie byłem u pani 
Stawskiej i nie ostrzegłem, a Ŝeby nie siadała w oknie.  

 
Tak wi ęc nie bez przykro ści dowiedziałem si ę, Ŝe do Wokulskiego mi ędzy kupcami 
wzrasta niech ęć, Ŝe sklep nasz b ędzie sprzedany i Ŝe Stach Ŝeni si ę z pann ą 
Łęck ą. Mówi ę: Ŝeni si ę, bo on, nie maj ąc pod tym wzgl ędem pewno ści, nie 
wyraziłby si ę tak stanowczo, nawet przede mn ą. 
Dzi ś ju Ŝ na pewno wiem, za kim on t ęsknił w Bułgarii, dla kogo z ębami i pazurami 
zdobywał maj ątek... Ha, wola boska!...  

 
No i patrzcie, jak ja odbiegam od przedmiotu. Ale t eraz ju Ŝ na dobre zajm ę si ę 
awantur ą pani Stawskiej i opowiem z szybko ści ą błyskawicy. 
 
 
ROZDZIAŁ DZIESI ĄTY  
PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA 
 
"Jednego wieczora, zaraz po ósmej, poszedłem do tyc h pa ń. Pani Stawska swoim 
zwyczajem w ostatnim pokoju odrabiała lekcje z jaki miś panienkami, a pani 
Misiewiczowa z Heluni ą... znowu swoim zwyczajem siedziały w oknie. Nie ro zumiem, 
co mogły widzie ć po nocy, ale Ŝe ich wszyscy widzieli, to pewne. Nawet 
przysi ągłbym, Ŝe pani baronowa w jednym ze swoich nieo świetlonych okien siedzi z 
lornet ą i penetruje pierwsze pi ętro, bo rolety jak zwykle nie były zasuni ęte. 
Cofn ąłem si ę tedy za firank ę, a Ŝeby cho ć mnie ta poczwara nie widziała, i prosto 
z mostu pytam pani Misiewiczowej: 
- Bez obrazy pani dobrodziejki, dlaczego panie tak ci ągle siedzicie w oknach?...  
To niedobrze... 
- Ja si ę cugów nie boj ę - odparła szanowna dama - a mam w tym wielk ą 
przyjemno ść. Bo imaginuj sobie pan, co Helunia odkryła. Czasam i okna bywaj ą w 
takim porz ądku o świetlone, Ŝe układa si ę z nich jakby abecadło... Heluniu! - 
zwróciła si ę do dziecka - a nie ma tam jakiej literki?... - Jes t, babciu, i 
nawet dwie. Jest H i jest T.  
- Prawda! - potwierdziła staruszka. - Jest H i jest  T. Niech Ŝe pan spojrzy... 
Spojrzałem. Istotnie, naprzeciw nas były o świetlone dwa okna na trzecim pi ętrze, 
trzy na drugim i dwa na pierwszym w taki sposób, Ŝe tworzyły znak: H. 
Zaś w tylnej oficynie pi ęć okien trzeciego pi ętra, jedno drugiego, jedno 
pierwszego i jedno na parterze, równie Ŝ o świetlone, tworzyły znak: T.  

 
- Przez te okna, panie - mówiła babcia - (cho ć rzadko układaj ą si ę z nich 
literki) Helunia nabrała ciekawo ści do abecadła, a i teraz jeszcze bawi si ę 
najlepiej, je Ŝeli potrafi zło Ŝyć z o świetlonych okien jak ąś form ę. Dlatego nawet 
nie zapuszczamy rolet wieczorem.  

 
Wzruszyłem ramionami, bo i jak Ŝe tu broni ć dziewczynce, a Ŝeby wygl ądała oknem, 
je Ŝeli si ę ona tym tak ładnie bawi! 
- Jak tu nie wygl ądać oknem - westchn ęła pani Misiewiczowa - kiedy to nasza 
jedyna przyjemno ść. Czy my gdzie bywamy? Czy kogo widujemy?... Od cza su jak 
Ludwik wyjechał, zerwały si ę nasze stosunki z lud  mi. Dla jednych jeste śmy za 
ubogie, dla innych podejrzane...  

 
Otarła oczy chustk ą i mówiła dalej: - O, Ludwiczek  le zrobił, Ŝe wyjechał; bo 
cho ćby go nawet uwi ęzili, okazałaby si ę jego niewinno ść i znowu byliby śmy razem. 
A teraz on Bóg wie gdzie, a Stawska... Mówi pan, Ŝeby nie wygl ądać!... Przecie Ŝ 
ona, biedactwo, ci ągle czeka, nasłuchuje i wypatruje, czy Ludwik nie w raca, a 



przynajmniej czy nie b ędzie od niego listu? Niech tylko kto biegnie pr ędzej 
przez dziedziniec, ona zaraz do okna my śl ąc, Ŝe to bryftrygier. A je Ŝeli kiedy 
do nas wst ąpi bryftrygier (my, panie Rzecki, bardzo rzadko odb ieramy listy), to 
gdyby ś pan widział Helenk ę!... Mieni si ę, blednie, dr Ŝy...  

 
Nie śmiałem ust otworzy ć, a staruszka odpocz ąwszy prawiła:  

 
- I ja sama lubi ę siedzie ć w oknie, osobliwie kiedy jest ładny dzie ń i czyste 
niebo, bo wtedy staje mi w pami ęci mój m ąŜ nieboszczyk jak Ŝywy... 
- Tak - szepn ąłem - przypomina go pani niebo, gdzie on mieszka ob ecnie. - Nie 
pod tym wzgl ędem, panie Rzecki - przerwała. - śe on jest w niebie, to wiem, bo 
gdzie Ŝby mógł by ć taki spokojny człowiek? Ale jak patrz ę na niebo i na ścian ę 
tej kamienicy, zaraz przychodzi mi na my śl szcz ęśliwy dzie ń naszego ślubu... 
Klemens nieboszczyk miał wtedy na sobie szafirowy f rak i Ŝółte nankinowe 
spodnie, zupełnie tego koloru co nasza kamienica...  
O, panie Rzecki - mówiła staruszka płacz ąc - wierz mi, Ŝe dla takich jak my 
nieraz okno starczy za teatr, koncert i znajomo ści. Bo i na co my ju Ŝ mamy 
patrze ć? 
 
Nie potrafi ę opisa ć, jak mi si ę zrobiło smutno, kiedy z powodu marnego 
wygl ądania oknem usłyszałem taki dramat... Nagle w drugi m pokoju zrobił si ę 
szelest... Uczennice pani Stawskiej sko ńczywszy lekcj ę, zabierały si ę do domu, a 
ich przecudna nauczycielka uszcz ęśliwiła mnie swoim widokiem.  

 
Kiedym j ą witał, miała zimne r ęce, a na boskiej twarzy wyraz zm ęczenia i smutku. 
Zobaczywszy mnie jednak, raczyła si ę u śmiechn ąć. (Drogi anioł! jakby domy ślała 
si ę, Ŝe jej słodki u śmiech na cały tydzie ń roz świetla mi ciemno ści Ŝycia.)  

 
- Mówiła panu mama - rzekła pani Stawska - jaki nas  dzi ś spotkał honor?  

 
Aha, prawda, zapomniałam... - wtr ąciła pani Misiewiczowa. Tymczasem dwie 
panienki wyszły, dygaj ąc i - zostali śmy sami, jakby w kółku familijnym.  

 
- Niech pan sobie wyobrazi - mówiła pani Stawska - Ŝe miały śmy dzi ś wizyt ę 
baronowej... W pierwszej chwili prawie zl ękłam si ę, bo ona, biedaczka, nie ma 
przyjemnej powierzchowno ści, taka blada, tak zawsze czarno ubrana, takie ma 
jakie ś spojrzenie... Ale rozbroiła mnie w jednej chwili, kiedy zobaczywszy 
Heluni ę rozpłakała si ę i upadła przed ni ą na kolana, wołaj ąc: takie było moje 
małe biedactwo i ju Ŝ nie Ŝyje!... 
Zimno mi si ę zrobiło, kiedym tego słuchał. Nie chc ąc jednak mo Ŝe na pró Ŝno 
przera Ŝać pani Stawskiej, nie śmiałem zakomunikowa ć jej moich przeczu ć.  

 
Zapytałem tylko: 
- I czego ona chce od pani? 
- Przyszła mnie prosi ć, a Ŝebym pomogła jej w uporz ądkowaniu bielizny, sukien, 
koronek, słowem, całego gospodarstwa. Ona spodziewa  si ę, Ŝe wkrótce m ąŜ do niej 
wróci, i chce pood świe Ŝać jedne drobiazgi, inne zakupi ć. A Ŝe jak mówi, nie ma 
gustu, wi ęc prosi mnie do pomocy i obiecuje mi płaci ć po dwa ruble za trzy 
godziny co dzie ń. 
- A pani co na to? - Mój Bo Ŝe, có Ŝ miałam robi ć?... Naturalnie, Ŝe przyj ęłam z 
podzi ękowaniem. Jest to wprawdzie chwilowe zaj ęcie, ale bardzo przyszło mi w 
por ę, bo wła śnie onegdaj (nie rozumiem nawet z jakiego powodu) s traciłam jedn ą 
lekcj ę muzyki, za pi ęć złotych godzina... 
Westchn ąłem, domy ślaj ąc si ę, Ŝe powodem utraty lekcji mógł by ć jaki list 
anonimowy, w pisaniu których pani Krzeszowska odzna cza si ę wielk ą biegło ści ą.  
Ale - nie powiedziałem nic. Bo czy mogłem radzi ć pani Stawskiej, aby odrzuciła 
dwa ruble dziennie? 
Oj, Stachu, Stachu!... dlaczego by ś ty si ę z ni ą nie miał o Ŝeni ć?... Panna Ł ęcka 
zajechała ci w głow ę... Bodajby ś tego nie Ŝałował.  

 
Od tej pory, ile razy przyszedłem do moich zacnych przyjaciółek, pani Stawska 
opowiadała mi jak najszczegółowiej histori ę swoich stosunków z baronow ą 



Krzeszowsk ą, u której bywała co dzie ń i rozumie si ę, zamiast trzech, pracowała 
pi ęć i sze ść godzin, wci ąŜ za owe dwa ruble.  

 
Pani Stawska jest bardzo pobła Ŝliw ą kobiet ą, niemniej jednak, o ile mogłem 
wymiarkowa ć z jej ogl ędnych wyra Ŝeń, zarówno mieszkanie baronowej, jak i całe 
otoczenie dziwiło i robiło przykro ść pani Stawskiej.  

 
Przede wszystkim baronowa wcale nie korzysta ze swe go obszernego apartamentu. 
Salon, buduar, pokój sypialny, jadalny, pokój baron a, wszystko stoi pustk ą.  
Meble i lustra pozasłaniane pokrowcami; z ro ślin, jakie tam były kiedy ś, dzi ś s ą 
patyki albo tylko wazony pełne próchna zamiast ziem i; na kosztownych obiciach 
kurz. Jada tak Ŝe Bóg wie po jakiemu, nie bior ąc czasem przez par ę dni nic 
ciepłego w usta, i trzyma na tak wielki dom tylko j edną słu Ŝącę, której w 
dodatku wymy śla od rozpustnic i złodziejek.  

 
Kiedy j ą zapytała pani Stawska: czy jej nie smutno Ŝyć w tej pustce? - odparła:  
- Có Ŝ mam robi ć, nieszcz ęsna sierota i prawie wdowa? Chyba jak mego wyst ępnego 
męŜa natchnie dobry Bóg, a Ŝeby Ŝałował za swoje niecne czyny i wrócił do mnie, 
chyba wtedy zmieni si ę nieco moje pustelnicze Ŝycie. O ile za ś mogę wnosi ć ze 
snów i przeczu ć, jakie na mnie zsyła niebo podczas gor ących modłów, m ąŜ mój 
powinien by nawróci ć si ę lada dzie ń, bo ju Ŝ i pieni ędzy, i kredytu nie ma ten 
nieszcz ęśliwy op ętaniec...  

 
Pani Stawska, słysz ąc to, zrobiła w duchu uwag ę, Ŝe los barona, po jego 
nawróceniu si ę, mo Ŝe nie by ć godnym zazdro ści.  

 
Osoby odwiedzaj ące baronow ę tak Ŝe nie wzbudzały zaufania w pani Stawskiej.  
Najcz ęściej bywały tam jakie ś stare, niemiłej powierzchowno ści kobiety, z 
którymi w przedpokoju półgłosem rozmawiała o swym m ęŜu. Niekiedy zjawiał si ę 
Maruszewicz albo jaki ś adwokat w starym futrze. Tych panów baronowa brała  do 
pokoju jadalnego, ale rozmawiaj ąc z nimi, płakała i wymy ślała tak gło śno, Ŝe w 
całym domu było słycha ć.  
 
Na nie śmiał ą uwag ę pani Stawskiej, dlaczego nie Ŝyje z famili ą? - baronowa 
odpowiedziała: - Z jak ą, kochana pani? Ja ju Ŝ nie mam nikogo, a cho ćbym nawet 
miała, nie mogłabym przyjmowa ć u siebie ludzi tak chciwych i ordynarnych. 
Familia za ś mego m ęŜa wypiera si ę mnie, gdy Ŝ nie pochodz ę ze szlachty; co im 
zreszt ą nie przeszkadzało wytumani ć ode mnie ze dwie ście tysi ęcy rubli. Dopóki 
poŜyczałam im na wieczne nieoddanie, politykowali ze m ną; ale gdy si ę 
opatrzyłam, zerwali stosunki i nawet oni to namawia li mego nieszcz ęśliwego m ęŜa, 
aŜeby poło Ŝył mi areszt na maj ątku. O, co ja prze Ŝyłam z tymi lud  mi!... - 
dodała płacz ąc.  

 
Jedyny pokój (mówi pani Stawska), w którym baronowa  cały dzie ń sp ędza, jest 
pokoik jej zmarłej córeczki. Ma to by ć bardzo smutny i dziwaczny zak ątek, 
wszystko w nim bowiem zostało jak za Ŝycia nieboszczki. Jest wi ęc łó Ŝeczko, na 
którym co kilka dni zmienia si ę po ściel, szafka z ubraniem, które równie cz ęsto 
trzepie si ę i czy ści w salonie, bo na dziedziniec nie pozwoliłaby bar onowa 
wynie ść tych świ ętych pami ątek. Jest mały stolik z ksi ąŜkami i z kajetem 
otwartym na tej stronie, na której biedne dziecko p isało ostatni raz:  
"Naj świ ętsza Panno form..." I nareszcie jest półka, pełna l alek małych i du Ŝych, 
ich łó Ŝeczek i ich garderoby.  

 
Pani Stawska w tym wła śnie pokoju ceruje koronki albo jedwabie, których ba ronowa 
ma pełno. Czy si ę w nie b ędzie kiedy ubiera ć? - pani Stawska nie mo Ŝe zgadn ąć. 
Jednego dnia baronowa zapytała pani ą Stawsk ą, czy zna Wokulskiego. Lecz cho ć 
odebrała odpowied  , Ŝe pani Helena zna go bardzo mało, zacz ęła mówi ć:  
 
- Wyrz ądzi mi kochana pani wielk ą łask ę, prawdziwe dobrodziejstwo, je Ŝeli wstawi 
si ę za mn ą do tego pana w wa Ŝnym dla mnie interesie. Ja chc ę kupi ć t ę kamienic ę 
i daj ę mu ju Ŝ dziewi ęćdziesi ąt pi ęć tysi ęcy rubli, a on przez upór, bo przez nic 
innego, Ŝąda stu tysi ęcy. On mnie chce zrujnowa ć, ten człowiek!... Niech mu pani 



powie, Ŝe on mnie zabije... Ŝe ści ągnie na siebie kar ę bosk ą za tak ą 
chciwo ść!... - krzyczała i płakała pani baronowa.  

 
Pani Stawska, bardzo zmi ęszana, odpowiedziała baronowej, Ŝe w Ŝaden sposób nie 
moŜe mówi ć o tym z Wokulskim. 
- Nie znam go... Zaledwie raz był u nas... Zreszt ą, czy wypada mi wtr ącać si ę do 
podobnych rzeczy? - O, pani wszystko mogłaby z nim zrobi ć - odparła baronowa.- 
Ale je Ŝeli pani nie chce uratowa ć mnie od śmierci - wola boska... Niech wi ęc 
pani przynajmniej spełni chrze ścija ński obowi ązek i powie temu człowiekowi, jak 
jestem dla pani Ŝyczliwa...  

 
Pani Stawska, usłyszawszy to, podniosła si ę z krzesła, a Ŝeby wyj ść. Ale baronowa 
rzuciła jej si ę na szyj ę i tak przepraszała, tak zaklinała, aby jej przebac zy ć, 
Ŝe zacnej pani Helenie łzy zakr ęciły si ę w oczach i została. 
Opowiedziawszy to wszystko, pani Stawska zako ńczyła pytaniem, które miało ton 
jakby pro śby: - Wi ęc pan Wokulski nie chce sprzeda ć tej kamienicy?  

 
- Owszem - odpowiedziałem rozdra Ŝniony - sprzeda kamienic ę, sprzeda sklep...  
Wszystko sprzeda... 
Mocny rumieniec oblał twarz pani Stawskiej; odwróci ła krzesło tyłem do lampy i 
spytała cichym głosem: 
- Dlaczego?... 
- Albo ja wiem! - rzekłem, czuj ąc t ę okrutn ą przyjemno ść, jak ą sprawia dr ęczenie 
bli  nich. - Albo ja wiem!... Mówi ą, Ŝe chce si ę Ŝeni ć...  

 
- Aha - wtr ąciła pani Misiewiczowa. - Mówi ą co ś o pannie Ł ęckiej.  

 
- Czy to prawda?... - szepn ęła pani Stawska. Nagle przycisn ęła r ęką piersi, 
jakby jej tchu zabrakło, i wyszła do drugiego pokoj u. 
"Ładny interes! - pomy ślałem. - Widziała go raz i ju Ŝ mdleje..." - Nic wiem, po 
co by on si ę Ŝenił - rzekłem do pani Misiewiczowej. - Bo on chyba  nawet nie mo Ŝe 
mie ć szcz ęścia do kobiet. - Ach, co te Ŝ pan mówi, panie Rzecki! - oburzyła si ę 
staruszka. - On nie mo Ŝe mie ć szcz ęścia do kobiet? - No, przecie Ŝ nie jest 
pi ękny...  

 
- On?... Ale Ŝ on kompletnie pi ękny człowiek!... Có Ŝ to za budowa, jaka 
szlachetna fizjognomia, a co za oczy!... Pan si ę chyba nie znasz, panie Rzecki.  
A ja wyznam (bo mi to wolno w moim wieku), Ŝe lubo widziałam wielu pi ęknych 
męŜczyzn (Ludwik był tak Ŝe bardzo przystojny), przecie Ŝ takiego jak Wokulski 
widz ę pierwszy raz. On mi ędzy tysi ącem zwróciłby uwag ę... Dziwiłem si ę w duchu 
tym pochwałom. Bo cho ć wiem, Ŝe Stach jest bardzo przystojny, to jednak Ŝeby a Ŝ 
tak... Ha, nie jestem kobiet ą! 
Kiedy około dziesi ątej wieczór Ŝegnałem moje damy, pani Stawska była zmieniona i 
smutna i skar Ŝyła si ę, Ŝe j ą głowa boli. Ot, osioł Stach! Taka kobieta szaleje 
za nim od jednego spojrzenia, a on, wariat, ugania si ę za pann ą Ł ęck ą. I czy 
jest jaki porz ądek na tym świecie?  

 
Gdybym to ja był Panem Bogiem... Ale co to gada ć na pró Ŝno. 
Mówią co ś o kanalizacji Warszawy. Był nawet u nas ksi ąŜę i zaprosił Stacha na 
sesj ę w tej materii. Sko ńczywszy za ś rozmow ę o kanalizacji, zagadn ął go o 
kamienic ę. Byłem przy tym i wszystko dobrze pami ętam. - Czy prawda (przepraszam, 
Ŝe zapytuj ę o podobne rzeczy), czy prawda, panie  

 
Wokulski, Ŝe za swój dom chce pan od baronowej Krzeszowskiej s to dwadzie ścia 
tysi ęcy?...  

 
- Nieprawda - odpowiedział Stach. - Chc ę sto tysi ęcy i nie odst ąpi ę od nich. - 
Baronowa to jaka ś dziwaczka, histeryczka, ale... nieszcz ęśliwa kobieta - mówił 
ksi ąŜę. - Chce kupi ć ten dom raz dlatego, Ŝe w nim umarła jej ukochana córeczka, 
a po wtóre, a Ŝeby zabezpieczy ć reszt ę funduszów przed swoim m ęŜem, który lubi 
trwoni ć pieni ądze... Mo Ŝe by wi ęc pan zrobił jej jak ąś ulg ę. To tak pi ęknie 



robi ć dobrze nieszcz ęśliwym!... - zako ńczył ksi ąŜę z westchnieniem.  

 
Wyznaj ę, Ŝe cho ć jestem tylko subiektem, zadziwiła mnie ta dobroczy nność z 
cudzej kieszeni. Stach uczuł to jeszcze mocniej, bo  odpowiedział twardym tonem:  

 
- Wi ęc dlatego, Ŝe baron trwoni pieni ądze, a jego Ŝonie podoba si ę mie ć mój dom, 
ja mam traci ć kilka tysi ęcy rubli. Z jakiej racji? 
- No, nie obra Ŝaj si ę pan, szanowny panie - rzekł ksi ąŜę, ściskaj ąc Wokulskiego 
za r ękę. - Wszyscy przecie Ŝ Ŝyjemy z lud  mi; oni nam pomagają do naszych celów, 
wi ęc i my mamy niejakie obowi ązki...  

 
- Mnie bodaj czy kto pomaga, a wielu przeszkadza - odparł Stach. 
PoŜegnali si ę bardzo chłodno. Zauwa Ŝyłem nawet, Ŝe ksi ąŜę był niekontent. 
Osobliwi ludzie! Nie do ść, Ŝe Wokulski, stworzywszy spółk ę do handlu z 
cesarstwem, dał im okazj ę zarabiania pi ętnastu procent od ich kapitałów, oni 
jeszcze chc ą, a Ŝeby na ich słowo darowywał baronowej kilka tysi ęcy rubli... 
Ale co to za frant baba i gdzie ona nie trafi!... B o ju Ŝ nawet był u Stacha 
jaki ś ksi ądz z religijnym upomnieniem, a Ŝeby sprzedał baronowej kamienic ę za 
dziewi ęćdziesi ąt pi ęć tysi ęcy. A poniewa Ŝ Stach odmówił, wi ęc zapewne niedługo 
usłyszymy, Ŝe jest bezbo Ŝnikiem. 
Teraz nast ępuje wypadek główny, który opowiem z szybko ści ą uderzenia piorunu.  

 
Kiedy znowu zaszedłem wieczorem do pani Stawskiej ( było to w dzie ń obj ęcia 
rz ądów przez cesarza Wilhelma, po historii z Nobilingi em), kiedy zaszedłem tam, 
moje bóstwo, ta nieoceniona kobieta, była w cudnym humorze i pełna zachwytu 
dla... baronowej... 
- Niech pan sobie wyobrazi - mówiła - jaka ta pani Krzeszowska, mimo swoich 
dziwactw, jest zacna kobieta. Spostrzegła, Ŝe mi smutno bez Heluni, i prosiła 
mnie raz na zawsze, a Ŝebym brała Heluni ę ze sob ą do niej na te par ę godzin... - 
Na te sze ść godzin za dwa ruble?... - wtr ąciłem.  

 
- Nie, przecie nie sze ść, najwy Ŝej cztery... Helunia bawi si ę tam doskonale, bo 
cho ć jej niczego dotyka ć nie wolno, ale za to jak ona si ę przypatruje zabawkom 
po nieboszczce... 
- To takie pi ękne zabawki? - spytałem, robi ąc sobie pewien plan w duchu. 
- Prze śliczne! - mówiła z o Ŝywieniem pani Stawska. - Szczególniej jest tam jedn a 
ogromna lalka, która ma ciemne włosy, a kiedy nacis nąć j ą... Tu, pod gorsem - 
dodała zarumieniona. 
- Czy nie w brzuszek?... za pozwoleniem pani - spyt ałem.  
- Tak - rzekła pr ędko.  
- Wtedy lalka rusza oczyma i woła: mama!... Ach, ja ka ona zabawna, sama bym j ą 
chciała mie ć. Nazywa si ę Mimi. Kiedy Helunia zobaczyła j ą pierwszy raz, zło Ŝyła 
r ęce i stan ęła jak pos ąg. A kiedy pani Krzeszowska dotkn ęła jej i lalka zacz ęła 
mówić, Helunia zawołała: 
"Ach, mamo, jaka ona pi ękna, jaka ona m ądra!... czy ja j ą mogę pocałowa ć w 
buzi ę?..." 
I pocałowała j ą w koniec lakierowanego bucika. 
Od tej pory mówi przez sen o tej lalce; ledwie obud zi si ę, chce i ść do pani 
baronowej, a kiedy tam jest, gotowa przez cały czas  wpatrywa ć si ę w lalk ę, 
zło Ŝywszy r ęce jak do pacierza.  

 
Doprawdy - zako ńczyła pani Stawska półgłosem (Helunia bawiła si ę w drugim 
pokoju) - byłabym bardzo szcz ęśliwa, gdybym mogła kupi ć jej tak ą lalk ę...  

 
Z pewno ści ą musi to by ć bardzo droga zabawka - wtr ąciła pani Misiewiczowa  

 
- Co tam droga, moja mamo. Kto wie, czy kiedykolwie k b ędę mogła sprawi ć jej tyle 
szcz ęścia, ile dzi ś jedn ą lalk ą - odpowiedziała pani Stawska. - Zdaje mi si ę - 
rzekłem - Ŝe u nas znajdzie si ę taka wła śnie lalka. I gdyby pani raczyła wst ąpi ć 
do sklepu...  

 



Nie śmiałem zrobi ć prezentu, pojmuj ąc, Ŝe matce przyjemniej b ędzie, je Ŝeli sama 
przyczyni si ę do rado ści dziecka.  

 
Helunia, cho ć rozmawiali śmy zni Ŝonym głosem, usłyszała wida ć, Ŝe mówimy o lalce, 
i wybiegła z drugiego pokoju z błyszcz ącymi oczyma. A Ŝeby zwróci ć jej uwag ę na 
inny przedmiot, spytałem:  
 
- Có Ŝ, podoba ci si ę, Heluniu, pani baronowa? 
- Tak sobie - odpowiedziało dziecko, opieraj ąc si ę na moim kolanie i patrz ąc na 
matk ę. (Mój Bo Ŝe, dlaczego ja nie jestem jej ojcem?) 
- A rozmawia z tob ą? 
- Niewiele. Raz tylko wypytywała si ę, czy mnie bardzo pie ści pan Wokulski.  

 
- Tak?... I có Ŝ ty na to?- Ja powiedziałam, Ŝe nie wiem, który to pan Wokulski. 
A wtedy pani baronowa mówi... Ach, jak pa ński zegarek gło śno puka. Niech pan 
poka Ŝe...  

 
Wydobyłem zegarek i podałem go Heli. 
- Có Ŝ pani baronowa mówi? - spytałem. 
- Pani baronowa mówi: "Jak to, nie wiesz, który jes t pan Wokulski? Przecie Ŝ ten, 
co u was bywa z tym roz... z tym rozpsotnikiem Rzec kim..." Cha! cha! cha!... pan 
jest psotnik... Niech mi pan poka Ŝe zegarek we środku...  

 
Spojrzałem na pani ą Stawsk ą. Była tak zdziwiona, Ŝe nawet zapomniała upomnie ć 
Heluni ę. 
Po herbatce z suchymi bułeczkami (bo jak mówiła słu Ŝąca, masła nie mo Ŝna było 
dzi ś dosta ć), po Ŝegnałem zacne damy, przysi ęgaj ąc sobie, Ŝe gdybym był na 
miejscu Stacha, nie odst ąpiłbym baronowej kamienicy ni Ŝej stu dwudziestu tysi ęcy 
rubli. 
Tymczasem j ędza ta, wyczerpawszy rozmaite protekcje i l ękaj ąc si ę, a Ŝeby 
Wokulski albo nie podniósł ceny, albo nawet nie spr zedał kamienicy komu innemu, 
zdecydowała si ę ostatecznie kupi ć j ą za sto tysi ęcy rubli! Była podobno w ściekła 
przez kilka dni, dostała spazmów, zbiła słu Ŝącą, zwymy ślała swego adwokata w 
biurze rejentalnym, ale podpisała akt nabycia. Prze z kilka nast ępnych dni po 
kupieniu naszej kamienicy było cicho.  

 
To jest o tyle cicho, Ŝe ju Ŝ nie słyszeli śmy nic o pani baronowej, tylko jej 
lokatorowie wpadali do nas z pretensjami.  

 
Najpierw przybiegł szewc, ten z trzeciego pi ętra w tylnej oficynie, płacz ąc, Ŝe 
nowa wła ścicielka podwy Ŝszyła mu komorne o trzydzie ści rubli na rok. Gdym mu za ś 
w ci ągu pół godziny wytłomaczył, Ŝe nas to nic nie obchodzi, otarł oczy, 
zmarszczył si ę i po Ŝegnał mnie słowami: 
- Pan Wokulski to wida ć nie ma Boga w sercu, Ŝeby sprzeda ć dom takiemu, co 
krzywdzi ludzi!... Słyszeli ście pa ństwo co ś podobnego?...  

 
Na drugi dzie ń zjawia si ę wła ścicielka paryskiej pralni. Ma aksamitn ą salop ę, 
duŜo godno ści w ruchach i jeszcze wi ęcej stanowczo ści w fizjognomii. Siada w 
sklepie na fotelu i ogl ąda si ę, jakby miała zamiar kupi ć par ę japo ńskich 
wazonów, a nast ępnie zaczyna:  

 
- A, dzi ękuj ę panu!... Porz ądnie pan ze mn ą wyszedł, nie ma co mówi ć... Kupił 
pan kamienic ę w lipcu, a sprzedał j ą w grudniu, rychtyg jak na handel, nie 
uprzedzaj ąc o tym nikogo... 
Robi si ę czerwona i prawi dalej: 
- Dzi ś ta fl ądra przysyła do mnie jakiego ś draba z wymówieniem komornego. Nie 
wiem nawet, co jej do łba strzeliło, bo płac ę przecie Ŝ regularnie... A ona mi 
wymawia komorne, ta lafirynda, i jeszcze rzuca cie ń na mój zakład... Mówi, Ŝe 
moje panny wdzi ęczyły si ę do studentów, co ł Ŝe, i my śli... Ona sobie my śli, Ŝe 
ja w środku zimy znajd ę lokal... Ŝe si ę wyprowadz ę z domu, do którego przywykli 
moi kundmani... Ale Ŝ ja mog ę na tym straci ć kilka tysi ęcy rubli, a kto mi to 
zwróci?... Było mi na przemian zimno i gor ąco, kiedym słuchał tej perory, 
wypowiadanej silnym kontraltem przy go ściach. Ledwiem bab ę wyci ągnął do mego 



mieszkania i uprosiłem, a Ŝeby nam wytoczyła proces o szkody i straty.  

 
W par ę godzin po babie - traf! wpada student, ten brodacz , co to z zasady nie 
płaci komornego.- A, jak si ę pan masz? - mówi. - Czy prawda, Ŝe ta diablica 
Krzeszowska kupiła od was dom? 
- Prawda - mówi ę ja, a w duchu jestem pewny, Ŝe ten chyba ju Ŝ mnie bi ć zechce. 
- A do licha!... - mówi brodacz, strzelaj ąc z palców. - Taki był dobry gospodarz 
z tego Wokulskiego (PS. Stach nie widział od nich a ni grosza za lokal) i 
sprzedał dom... Wi ęc Krzeszowska mo Ŝe nas wyla ć z chałupy? 
- Hum! Hum!... - odpowiedziałem. 
- I wyleje - dodał z westchnieniem. - Ju Ŝ był tam u nas jaki ś bursz z Ŝądaniem, 
aŜeby śmy si ę wynosili... Ale zjedz ą diabła, czy nas rusz ą bez procesu, a je Ŝeli 
rusz ą... Zrobimy uciech ę całemu domowi! śegnam pana. "No - my śl ę - Ŝe 
przynajmniej ten nie ma do nas pretensji. Zdaje si ę jednak, Ŝe oni naprawd ę 
gotowi s ą zrobi ć uciech ę baronowej..."  

 
Nareszcie na nast ępny dzie ń wpada Wirski. - Wiesz, kolego - mówi wzburzony - 
wymówiła mi baba rz ądcostwo i ka Ŝe wynosi ć si ę od Nowego Roku. 
- Wokulski - odparłem - ju Ŝ pomy ślał o panu: dostaniesz posad ę przy spółce do 
handlu z cesarstwem...  

 
I tak słuchaj ąc jednych, uspakajaj ąc drugich, pocieszaj ąc trzecich, 
przetrzymałem jako ś atak główny. Zrozumiałem równie Ŝ, Ŝe baronowa sro Ŝy si ę 
między lokatorami jak Tamerlan, i czułem instynktowny niepokój o śliczn ą i 
cnotliw ą pani ą Helen ę.  
 
W drugiej połowie grudnia patrz ę - otwieraj ą si ę drzwi i wchodzi pani Stawska.  
 liczna jak nigdy (ona jest zawsze śliczna, i wtedy kiedy jest wesoła, i kiedy 
ma min ę zakłopotan ą). Patrzy na mnie swymi czaruj ącymi oczyma i mówi cichym 
głosem: - Czy zechce mi pan pokaza ć t ę lalk ę? 
 
Lalka (a nawet trzy podobne) od dawna była przygoto wana, ale tak si ę zmieszałem, 
Ŝe przez par ę minut nie mogłem jej znale  ć.  mieszny jest Klejn ze swoimi 
minami; on gotów my śle ć, Ŝe ja kocham si ę w pani Stawskiej.  

 
W końcu wydobywam pudło - s ą trzy du Ŝe lalki: brunetka, blondynka i szatynka. 
KaŜda ma prawdziwe włosy, ka Ŝda, naci śni ęta w brzuszek, przewraca oczyma i 
wydaje głos, który dla pani Stawskiej brzmi jak "ma ma", dla Klejna jak "tata", a 
dla mnie jak "u-hu"...  

 
- Prze śliczna! - mówi Stawska - ale naprawd ę musi by ć bardzo droga...  

 
- Prosz ę pani - odpowiadam - jest to towar, którego si ę pozbywamy, wi ęc mo Ŝemy 
go odst ąpi ć bardzo tanio. Zaraz pójd ę po pryncypała... 
Stach pracował za szafami, lecz gdy mu powiedziałem , Ŝe jest pani Stawska i po 
co przyszła, rzucił rachunki i wbiegł do sklepu w d oskonałym humorze. 
Spostrzegłem nawet, Ŝe przypatruje si ę pani Stawskiej tak Ŝyczliwie, jakby na 
nim robiła silne wra Ŝenie. No, przynajmniej teraz!... chwała Bogu. Targ w targ, 
wytłomaczyli śmy pani Helenie, Ŝe lalk ę, jako towar wybrakowany i nie znajduj ący 
nabywców, mo Ŝemy odda ć za trzy ruble: blondynk ę albo brunetk ę. 
- Wezmę t ę - odpowiedziała, bior ąc szatynk ę - poniewa Ŝ jest zupełnie taka jak 
baronowej. Helcia b ędzie zachwycona. 
Kiedy przyszło do płacenia, pani ą Stawsk ą znowu napadły skrupuły; zdawało jej 
si ę, Ŝe taka lalka musi by ć warta z pi ętna ście rubli, i dopiero poł ączonym 
usiłowaniom moim, Wokulskiego i Klejna udało si ę j ą przekona ć, Ŝe bior ąc trzy 
ruble, jeszcze mamy zarobek.  

 
Wokulski wrócił do swoich zaj ęć, a ja zapytałem pani Heleny: co nowego w domu i 
w jakich jest stosunkach z baronow ą. 
- Ju Ŝ w Ŝadnych - odparła, rumieni ąc si ę. - Pani Krzeszowska zrobiła mi tak ą 
scen ę za to, Ŝe musiała zapłaci ć sto tysi ęcy za kamienic ę, Ŝe ja nie 



protegowałam jej u pana Wokulskiego, i tak dalej, Ŝe... po Ŝegnałam j ą i ju Ŝ tam 
nigdy nie pójd ę. Naturalnie, wymówiła nam komorne od Nowego Roku. 
- A czy pani zwróciła nale Ŝność? - Ach!... - westchn ęła pani Stawska upuszczaj ąc 
na ziemi ę mufk ę, któr ą Klejn zaraz podniósł.  

 
- Wi ęc nie? 
- Nie... powiedziała, Ŝe nie ma teraz pieni ędzy ani pewno ści, czy mój rachunek 
jest dokładny.  

 
Naśmieli śmy si ę oboje z pani ą Stawsk ą z dziwactw baronowej i po Ŝegnali śmy si ę 
pełni otuchy. Gdy za ś wychodziła, Klejn otworzył jej drzwi tak szarmanck o, Ŝe 
jedno z dwojga: albo ju Ŝ j ą uwa Ŝa za nasz ą pryncypałow ę, albo - sam kocha si ę w 
niej. Półgłówek!... On tak Ŝe mieszka w domu baronowej i niekiedy bywa u pani 
Stawskiej; ale podczas wizyt siedzi tak strasznie s mutny, Ŝe Helunia pewnego 
wieczora zapytała babki: czy pan Klejn nie brał dzi ś olejku?... Marzyciel! Komu 
to my śle ć o podobnej kobiecie...  

 
A teraz opisz ę tragedi ę, na wspomnienie której gniew mnie dusi. 
W wigili ę Wigilii r. 1878 jestem w sklepie, kiedy po południ u odbieram od pani 
Stawskiej list, a Ŝebym przyszedł wieczorem. Pismo uderzyło mnie, zna ć było 
wzruszenie; wi ęc pomy ślałem, Ŝe moŜe odebrała wiadomo ść o m ęŜu. "Pewnie wraca - 
pomyślałem. - Diabli z tymi zaginionymi m ęŜami, którzy po kilku latach 
opami ętuj ą si ę".  

 
Ku wieczorowi wpada Wirski zadyszany i zmi ęszany; ci ągnie mnie do mego 
mieszkania, zamyka drzwi, nie zdejmuj ąc futra, rzuca si ę na fotel i mówi: 
- Wiesz pan, po co wczoraj Krzeszowska siedziała w mieszkaniu Maruszewicza do 
północy?.. 
- Do północy, u Maruszewicza?.. - Tak, i jeszcze z tym łotrem swoim 
adwokatem?... Hultaj Maruszewicz wypatrzył ze swych  okien, Ŝe pani Stawska 
ubiera lalk ę, a baronowa poszła do niego z lornetk ą, a Ŝeby to sprawdzi ć... 
- Wi ęc i có Ŝ?... - pytam. 
- To, Ŝe baronowej przed kilkoma dniami zgin ęła lalka po nieboszczce córce i Ŝe 
dzi ś ta wariatka pos ądza pani ą Stawsk ą... 
- O co? 
- O kradzie Ŝ lalki!... 
Prze Ŝegnałem si ę. 
-  miej si ę pan z tego - rzekłem - lalka u nas kupiona...  

 
- Wiem - odparł. - Z tym wszystkim dzi ś, o dziewi ątej, pani baronowa wpadła z 
rewirowym do mieszkania pani Stawskiej, kazała zabr ać lalk ę i spisa ć protokół.  
JuŜ poszła skarga do s ądu... - Oszalałe ś, panie Wirski. Lalka przecie Ŝ u nas...  

 
- Wiem, wiem, ale co to wszystko znaczy, kiedy ju Ŝ jest skandal - mówił Wirski.  
- Co najgorsze (wiem to od rewirowego), Ŝe pani Stawska nie chc ąc, a Ŝeby Helunia 
dowiedziała si ę o lalce, z pocz ątku nie chciała jej pokaza ć, prosiła, a Ŝeby 
mówić cicho, rozpłakała si ę... Rewirowy mówi, Ŝe sam był zakłopotany, bo przede 
wszystkim nie wiedział, po co go baronowa ci ągnie do mieszkania pani Stawskiej.  
Ale jak zacz ęła j ędza wrzeszcze ć: "Okradła mnie!... lalka zgin ęła tego samego 
dnia, kiedy Stawska była ostatni raz u mnie... ares ztujcie j ą, bo odpowiadam 
całym maj ątkiem za prawdziwo ść skargi!..." - tak tedy mój rewirowy wzi ął lalk ę 
do cyrkułu i poprosił ze sob ą pani ą Stawsk ą... Skandal, no, straszny skandal... 
- A có Ŝ wy na to?... - zawołałem w ściekły z gniewu.  

 
- Mnie nie było ju Ŝ w domu. Słu Ŝąca pani Stawskiej pogorszyła spraw ę, wymy ślaj ąc 
rewirowemu na ulicy, za co siedzi w kozie... Ta zno wu wła ścicielka paryskiej 
pralni, a Ŝeby przypochlebi ć si ę baronowej, wymy ślała pani Stawskiej...  

 
Tyle tylko mamy dzi ś satysfakcji, Ŝe poczciwe studenciny wylały na łeb baronowej 
coś tak obrzydliwego, Ŝe si ę domy ć nie mo Ŝe...  

 



- Ale Ŝ s ąd!... ale Ŝ sprawiedliwo ść!... - krzyczałem.  

 
- S ąd pani ą Stawsk ą uniewinni - rzekł - to przecie jasna sprawa. Ale c o skandal 
jest, to jest... Biedna kobieta zgubiona; ju Ŝ nawet dzi ś poodprawiała uczennice 
i sama nie poszła na lekcje... Zapłakuj ą si ę obie z matk ą.  
 
Rozumie si ę, Ŝe nie czekaj ąc na zamkni ęcie sklepu (teraz zdarza mi si ę to coraz 
cz ęściej), pobiegłem do pani Stawskiej, a nawet pojecha łem doro Ŝką.  
 
W drodze przyszła mi jedna z najszcz ęśliwszych my śli, a Ŝeby o sprawie zawiadomi ć 
Wokulskiego, do którego te Ŝ wst ąpiłem, niepewny, czy jest w domu, bo coraz 
cz ęściej przesiadywał na słu Ŝbie u panny Ł ęckiej.  

 
Wokulski był u siebie, ale jaki ś rozstrojony; konkury oczywi ście nie wychodziły 
mu na zdrowie. Gdym mu jednak opowiedział histori ę pani Stawskiej z baronow ą i z 
lalk ą, chłopak o Ŝywił si ę: podniósł głow ę i błysn ęły mu oczy. (Nieraz 
spostrzegłem, Ŝe najlepszym lekarstwem na nasze własne kłopoty jes t cudze 
nieszcz ęście.) Wysłuchał mnie z zaj ęciem (smutne my śli pierzchn ęły mu gdzie ś) i 
rzekł:  

 
- Zuch baba z tej baronowej... ale pani Stawska mo Ŝe spa ć spokojnie. Spraw ę ma 
jasn ą jak sło ńce. Czy to wreszcie na ni ą jedn ą rzuca si ę ludzka podło ść!  
 
- Dobrze ci tak mówi ć - odparłem - bo jeste ś męŜczyzna, a nade wszystko masz 
pieni ądze... Tymczasem ona, biedaczka, skutkiem tej awant ury ju Ŝ dzi ś straciła 
wszystkie lekcje, a raczej sama si ę ich wyrzekła. Z czego wi ęc b ędzie Ŝyć?...  

 
- Aj!... - sykn ął Wokulski, uderzaj ąc si ę w czoło. - Nie pomy ślałem o tym...  

 
Przeszedł si ę par ę razy po pokoju (silnie marszcz ąc brwi), potr ącił krzesło, 
zab ębnił na szybie i nagle stan ął przede mn ą.  
- Dobrze! - rzekł. - Jed  Ŝe do tych pa ń, a ja tam b ędę za godzin ę. Zdaje mi si ę, 
Ŝe zrobimy interes z pani ą Milerow ą... Spojrzałem na niego z uwielbieniem. Pani 
Milerowa straciła niedawno m ęŜa, kupca galanteryjnego tak jak i my; cały za ś jej 
sklep, maj ątek, kredyt zale Ŝał od Wokulskiego. Wi ęc ju Ŝ prawie zgadywałem, co 
Stach zrobi dla pani Stawskiej...  

 
Cwałuj ę tedy na ulic ę, buch w doro Ŝkę, jad ę jak trzy lokomotywy i wpadam jak 
raca kongrewska do tej pi ęknej, tej szlachetnej, tej nieszcz ęśliwej, tej od 
wszystkich opuszczonej pani Heleny. Mam pełne piers i wesołych okrzyków i 
otwieraj ąc drzwi, chc ę zawoła ć ze śmiechem: "Kpijcie, panie, z całego 
świata!..."  

 
Wtem wchodz ę i - cały mój dobry humor zostaje za progiem. Bo pr osz ę sobie 
wyobrazi ć, com znalazł. W kuchni Marianna ma zawi ązan ą głow ę i obrzmiał ą 
fizjognomi ę, niew ątpliwy dowód, Ŝe była dzi ś w cyrkule. Na kominie ciemno, 
naczynia od obiadu nie pozmywane, samowar nie nasta wiony, a nad spuchni ęt ą 
biedaczk ą siedzi stró Ŝowa, dwie słu Ŝące i mleczarka, z minami jak na pogrzebie. 
Chłód przeleciał mi po ko ściach, ale wchodz ę do salonu. Prawie ten sam widok. Na 
środku siedzi w fotelu pani Misiewiczowa, równie Ŝ z obwi ązan ą głow ą, a dokoła 
niej pan Wirski, pani Wirska, wła ścicielka paryskiej pralni, która znowu 
pokłóciła si ę z baronow ą, i jeszcze jakich ś par ę dam, które rozmawiaj ą 
półgłosem, ale za to ucieraj ą nosy o cał ą oktaw ę wy Ŝej ani Ŝeli w codziennych 
okoliczno ściach. Na domiar spostrzegam pod piecem pani ą Stawsk ą, która siedzi na 
stołeczku biała jak kreda. 
Słowem, atmosfera katakumbowa, twarze blade lub Ŝółte, oczy załzawione, nosy 
zaczerwienione. Tylko Helunia trzyma si ę jako tako. Siedzi przy fortepianie ze 
swą dawn ą laleczk ą i jej r ękoma od czasu do czasu uderza w klawisz, mówi ąc: 
- Cicho, Zosiu, cicho... Nie graj, bo babci ę głowa boli. 
Prosz ę doda ć do tego przy ćmione światło lampy, która troch ę filuje, i...  

 
poodsłaniane rolety, a ka Ŝdy pojmie, jakie mnie uczucia ogarn ęły. 



Ujrzawszy mnie, pani Misiewiczowa zacz ęła wylewa ć chyba ju Ŝ resztki łez. 
- Ach, wi ęc przyszedłe ś, szlachetny panie Rzecki?... nie wstydzisz si ę biednych 
kobiet okrytych ha ńbą?... O, nie całuj Ŝe mnie w r ękę!... Nieszcz ęśliwa nasza 
rodzina... Niedawno Ludwiczek pos ądzony, a teraz na nas przyszła kolej... Musimy 
si ę st ąd wynie ść cho ćby na koniec świata... Mam pod Cz ęstochow ą siostr ę, tam 
pojedziemy dokona ć złamanego Ŝycia...  

 
Szepnąłem Wirskiemu, a Ŝeby delikatnie wyprosił st ąd go ści, i zbli Ŝyłem si ę do 
pani Stawskiej.  

 
- Wolałabym nie Ŝyć... - rzekła mi na powitanie. 
Wyznaj ę, Ŝe po kilkuminutowym pobycie zupełnie skołowaciałem.  Byłbym przysi ągł, 
Ŝe pani Stawska, jej matka, a nawet jej obecne tu pr zyjaciółki s ą naprawd ę 
zha ńbione i Ŝe nam wszystkim nie pozostaje nic innego, tylko śmier ć. Pragnienie 
śmierci nie przeszkodziło mi jednak poprawi ć filuj ącej lampy, która zacz ęła ju Ŝ 
cały pokój zasypywa ć delikatn ą, ale bardzo czarn ą sadz ą.  
 
- No, moje panie - odezwał si ę nagle Wirski - wyno śmy si ę st ąd, bo pan Rzecki 
musi pogada ć z pani ą Stawsk ą.  
 
Wizytuj ące damy, w których współczucie nie osłabiło ciekawo ści, o świadczyły, Ŝe 
i one mog ą z nami pogada ć. Ale Wirski tak zamaszy ście zacz ął podawa ć im salopy, 
Ŝe zakłopotane biedaczki ucałowawszy pani ą Stawsk ą, pani ą Misiewiczow ę, Heluni ę 
i pani ą Wirsk ą (my ślałem, Ŝe w ko ńcu zaczn ą całowa ć krzesełka) wyniosły si ę 
nareszcie i nadto zmusiły mał Ŝonków Wirskich do wyj ścia razem z nimi.  

 
- Kiedy sekret, to sekret - rzekła najrezolutniejsz a z nich. Pa ństwo tak Ŝe nie 
jeste ście tu potrzebni.  

 
Nast ąpił nowy atak po Ŝegnań, pocałunków, pociesze ń i - ledwie Ŝe wyszli na 
złamanie karku cał ą band ą, ceremoniuj ąc si ę jeszcze we drzwiach i na schodach. 
Ach, te baby!... Czasem my śl ę, Ŝe Pan Bóg po to stworzył Ew ę, a Ŝeby obmierzi ć 
Adamowi pobyt w raju. Zostali śmy nareszcie w kółku familijnym, ale salonik był 
ju Ŝ tak nasycony kopciem i smutkiem, Ŝe ja sam straciłem wszelk ą energi ę. 
Biadaj ącym głosem poprosiłem pani ą Stawsk ą, a Ŝeby mi było wolno otworzy ć lufcik, 
i tonem mimowolnego wyrzutu poradziłem jej, a Ŝeby przynajmniej od tej pory 
zasłaniała rolety w oknach. - Pami ęta pani - rzekłem do pani Misiewiczowej - jak 
ja dawno zwracałem uwag ę na te rolety?... Gdyby były zasłoni ęte, pani 
Krzeszowska nie mogłaby śledzi ć, co si ę dzieje w mieszkaniu pa ń.  
 
- Prawda, ale któ Ŝ si ę tego spodziewał? - odparła pani Misiewiczowa. 
- Takie ju Ŝ nasze szcz ęście - szepn ęła pani Stawska. Usiadłem na fotelu, 
splotłem r ęce tak, Ŝe mi ko ści w nich trzeszczały, i ze spokojn ą rozpacz ą 
przysłuchiwałem si ę j ękliwym opowiadaniom pani Misiewiczowej o ha ńbie, jaka na 
ich rodzin ę spada co kilka lat, o śmierci, która jest kresem ludzkich cierpie ń, 
o nankinowych spodniach śp. Misiewicza i mnóstwie tym podobnych rzeczy. Nim 
upłyn ęła godzina, byłem pewny, Ŝe sprawa o lalk ę sko ńczy si ę aktem jakiego ś 
ogólnego samobójstwa, przy którym ja, konaj ąc u nóg pani Stawskiej, o śmiel ę si ę 
wyznać, Ŝe j ą kocham.  

 
Wtem kto ś mocno zadzwonił do kuchni.  

 
- Rewirowy! - krzykn ęła pani Misiewiczowa. - Panie przyjmuj ą? - zapytał go ść 
Marianny głosem tak pewnym, Ŝe od razu odzyskałem otuch ę.  
- Jest Wokulski - rzekłem do pani Stawskiej i pokr ęciłem w ąsa.  
Na cudnej twarzy pani Heleny ukazał si ę rumieniec podobny do listka bladej ró Ŝy 
na śniegu. Boska kobieta!... O, dlaczegó Ŝ ja nie jestem Wokulskim... Dopiero Ŝ 
bym...  

 
Wszedł Stach. Pani Helena wysun ęła si ę na jego spotkanie. 
- Nie gardzi pan nami?... - spytała zdławionym głos em. 



Wokulski ze zdziwieniem popatrzył jej w oczy i... d wa razy, raz po raz... dwa 
razy, Ŝebym tak zdrów był, pocałował j ą w r ękę. Z jak ą za ś zrobił to tkliwo ści ą, 
najlepszy dowód, Ŝe nie było słycha ć zwykłego w takich razach mla śni ęcia.  

 
- Ach, wi ęc przyszedłe ś, szlachetny panie Wokulski?... nie wstydzisz si ę 
nieszcz ęśliwych kobiet okrytych ha ńbą... - zacz ęła nie wiem ju Ŝ który raz pani 
Misiewiczowa swoj ą mowę powitaln ą. 
- Za pozwoleniem - przerwał jej Wokulski. - Poło Ŝenie pa ń jest niew ątpliwie 
przykre, ale nie widz ę powodu do desperacji. Za par ę tygodni sprawa wyja śni si ę, 
a dopiero wtedy b ędzie mogła rozpacza ć, ale nie Ŝadna z pa ń, tylko ta wariatka 
baronowa. Jak si ę masz, Heluniu - dodał, całuj ąc dziewczynk ę. 
Głos jego był tak spokojny i stanowczy, a całe zach owanie tak naturalne, Ŝe pani 
Misiewiczowa przestała j ęcze ć, a pani Stawska jakby ra  niej spojrzała na mnie.  

 
- Wi ęc có Ŝ mamy robi ć, szlachetny panie Wokulski, który nie wstydziłe ś si ę... - 
zacz ęła pani Misiewiczowa.  

 
- Trzeba czeka ć na proces - przerwał Wokulski - dowie ść w s ądzie pani baronowej, 
Ŝe kłamie, wytoczy ć jej spraw ę o oszczerstwo i je Ŝeli pójdzie za to do kozy, nie 
darowa ć ani jednej godziny. Jaki ś miesi ąc przep ędzony w celi zrobi jej bardzo 
dobrze. Zreszt ą mówiłem ju Ŝ z adwokatem, który jutro przyjdzie do pa ń.  
 
- Bóg ci ę zesłał, panie Wokulski... - zawołała ju Ŝ zupełnie naturalnym głosem 
pani Misiewiczowa, zrywaj ąc z głowy chustk ę. 
- Przyszedłem tu w wa Ŝniejszym interesie - rzekł Stach do pani Stawskiej (pilno 
mu wida ć było po Ŝegnać j ą, temu osłu!). - Pani rzuciła swoje lekcje? - Tak. 
- Niech je pani rzuci raz na zawsze. To licha praca  i niepopłatna. Niech si ę 
pani we  mie do handlu. - Ja?...  

 
- Tak, pani. Pani umie rachowa ć? 
- Uczyłam si ę buchalterii... - szepn ęła pani Stawska. Była tak czego ś wzruszona, 
Ŝe usiadła. - Wybornie. Otó Ŝ spadł tu na mnie jeszcze jeden sklep z jego 
wła ścicielk ą, wdow ą. Poniewa Ŝ prawie cały kapitał nale Ŝy do mnie, wi ęc w 
interesie tym musz ę mie ć kogo ś ze swej r ęki; wolałbym za ś kobiet ę ze wzgl ędu na 
wła ścicielk ę sklepu.  

 
Czy wi ęc przyjmie pani miejsce kasjerki z płac ą... tymczasem siedemdziesi ęciu 
pi ęciu rubli na miesi ąc? 
- Słyszysz, Helenko? - zwróciła si ę do córki pani Misiewiczowa, robi ąc przy tym 
desperacko zdziwion ą min ę. 
- Wi ęc powierzyłby pan swoj ą kas ę mnie, której wytoczono... - rzekła pani 
Stawska i rozpłakała si ę. 
Wnet jednak obie damy uspokoiły si ę, a w pół godziny pó  niej pili śmy wszyscy 
herbat ę, nie tylko rozmawiaj ąc, ale nawet śmiej ąc si ę...  

 
Wokulski to sprawił... Jedyny w świecie człowiek! I jak go tu nie kocha ć? Co 
prawda, mo Ŝe i ja miałbym równie dobre serce, tylko brak mi do  niego 
bagatelki... pół miliona rubli, które posiada kocha ny Stach.  

 
Zaraz po Bo Ŝym Narodzeniu zainstalowałem pani ą Stawsk ą w sklepie Milerowej, 
która przyj ęła now ą kasjerk ę bardzo serdecznie i przez pół godziny tłomaczyła 
mi, jaki ten Wokulski jest szlachetny, m ądry, przystojny... Jak to on sklep 
uratował od bankructwa, a j ą i dzieci od n ędzy, i jak by to było dobrze, gdyby 
si ę taki człowiek o Ŝenił. 
Figlarna kobiecinka, pomimo swoich trzydziestu pi ęciu lat!... Ledwie jednego 
męŜa odwiozła na Pow ązki, a ju Ŝ (dałbym sobie r ękę uci ąć) sama przejechałaby si ę 
drugi raz za m ąŜ, naturalnie za Wokulskiego. Nie zliczyłbym, dalibó g, ile tych 
bab ugania si ę za Wokulskim (czy te Ŝ za jego krociami?). 
Pani Stawska ze swej strony zachwyca si ę wszystkim: i posad ą, która przynosi jej 
pensj ę, jakiej nie miała nigdy, i nowym mieszkaniem, któr e jej znalazł Wirski. 
Rzeczywi ście niezłe mieszkanko: maj ą przedpokój, kuchenk ę ze zlewem i 
wodoci ągiem, trzy pokoiki wcale zgrabne, a nade wszystko o gródek. Tymczasem 
rosn ą w nim trzy zeschłe kije i le Ŝy kupa cegieł; ale pani Stawska wyobra Ŝa 



sobie, Ŝe w ci ągu lata zrobi z tego raj. Raj, który mo Ŝna by nakry ć chustk ą od 
nosa!... 
Rok 1879 zacz ął si ę zwyci ęstwem Anglików w Afganistanie, którzy pod jenerałem  
Robertsem weszli do Kabulu. Pewnie sos Kabul zdro Ŝeje!... Ale Roberts chwat; nie 
ma jednej r ęki i pomimo to łupi Afga ńczyków, a Ŝ si ę wata sypie... Chocia Ŝ takich 
dzikusów wali ć nietrudno; lecz zobaczyłbym ja ci ę, panie Roberts, jak by ś ty 
sobie poczynał, maj ąc spraw ę z w ęgiersk ą piechot ą!...  

 
Wokulski tak Ŝe miał po Nowym Roku batali ę z t ą spółk ą, któr ą zało Ŝył do handlu z 
cesarstwem. My śl ę, Ŝe jeszcze jedna sesja, a rozp ędzi swoich wspólników na 
cztery wiatry. Có Ŝ to za dziwni ludzie, cho ć wszystko inteligencja: 
przemysłowcy, kupcy, szlachta, hrabiowie! On im stw orzył spółk ę, a oni uwa Ŝaj ą 
go za wroga tej spółki i sobie tylko przypisuj ą zasług ę. On im daje siedem 
procent za pół roku, a ci jeszcze si ę krzywi ą i chcieliby pozni Ŝać pensje 
pracownikom. 
A ci kochani pracownicy, za których ujada si ę Wokulski!... Co oni na niego 
wygaduj ą, jak nazywaj ą go wyzyskiwaczem (nb. w naszym interesie s ą najwi ększe 
pensje i gratyfikacje!), a jak jedni pod drugimi ko pi ą doły... 
Ze smutkiem widz ę, Ŝe od pewnego czasu mi ędzy naszymi lud  mi zaczynaj ą kwitn ąć 
nie znane przedtem obyczaje: mało robi ć, gło śno narzeka ć, a po cichu snu ć 
intrygi i puszcza ć plotki. Ale co mi tam do cudzych spraw... 
A teraz z nadzwyczajn ą szybko ści ą doko ńcz ę opowiadania o tragedii, która powinna 
była wstrz ąsnąć ka Ŝde szlachetne serce. Ju Ŝ nawet zapomniałem o szkaradnym 
procesie pani Krzeszowskiej przeciw tej niewinnej, tej czystej, tej cudnej pani 
Stawskiej, kiedy, jako ś w ko ńcu stycznia, spadły na nas dwa gromy: wie ść o tym, 
Ŝe w Wietlance wybuchła d Ŝuma, i - awizacje z s ądu do Wokulskiego i do mnie na 
jutro. Mnie nogi pocierpły i tak mi to cierpni ęcie szło od pi ęt do kolan, 
pó  niej do Ŝoł ądka, celuj ąc oczywi ście w stron ę serca. My śl ę: "D Ŝuma albo 
parali Ŝ?..." Ale Ŝe Wokulski przyj ął awizacj ę bardzo oboj ętnie, wi ęc i ja 
nabrałem otuchy.  

 
Id ę tedy wieczorem, wci ąŜ pełen otuchy, do tych pa ń, ju Ŝ na nowe ich mieszkanie, 
gdy naraz słysz ę na środku ulicy: brz ęk-brz ęk... brz ęk brz ęk!... O rany boskie, 
ale Ŝ to aresztantów prowadz ą!... Co za okropna wró Ŝba...  

 
Oj, jakie Ŝ mnie smutne my śli opanowały: "A je Ŝeli s ąd nie uwierzy nam (bo ć 
przecie omyłki s ą moŜliwe) i je Ŝeli t ę najszlachetniejsz ą kobiet ę wtr ącą do 
wi ęzienia, cho ćby na tydzie ń, cho ćby na jeden dzie ń - có Ŝ wtedy?... Ona tego nie 
prze Ŝyje ani ja... Gdybym za ś prze Ŝył, to chyba tylko - a Ŝeby biedna Helunia 
miała opiek ę..."  

 
Tak ja musz ę Ŝyć. Ale jakie to b ędzie Ŝycie!... 
Wchodzę do tych dam... A, znowu cała awantura! Pani Stawsk a siedzi blada na 
stołeczku, a pani Misiewiczowa ma na głowie chustk ę zmoczon ą w wodzie 
uśmierzaj ącej. Pachnie staruszka o dwa łokcie kamfor ą i mówi lamentuj ącym 
głosem:  

 
- O, szlachetny panie Rzecki, który nie wstydzisz s i ę nieszcz ęśliwych, 
zha ńbionych kobiet... Wyobra   sobie, co za nieszcz ęście: jutro sprawa Helenki... 
i tylko pomy śl: co b ędzie, je Ŝeli si ę s ąd omyli i t ę nieszcz ęśliw ą kobiet ę ska Ŝe 
do rot aresztanckich?... Ale uspokój si ę, Helciu, b ąd  odwa Ŝna, mo Ŝe to Bóg 
odwróci... Chocia Ŝ tej nocy miałam sen okropny...(Ona miała sen, ja s potkałem 
aresztantów... Nie obejdzie si ę bez katastrofy.) - Ale - mówi ę - có Ŝ znowu! 
Sprawa nasza jest jak złoto, wygramy j ą... Zreszt ą co tam taka sprawa; gorsza 
historia z d Ŝumą... - dodałem, a Ŝeby zwróci ć uwag ę pani Misiewiczowej w innym 
kierunku. 
I pi ękniem trafił... Gdy Ŝ jak moja staruszka nie wrza śnie: - D Ŝuma?... tu?... w 
Warszawie?... A co, Helenko, nie mówiłam?... Aaa...  ju Ŝ zgin ęli śmy wszyscy!... 
Bo to w czasie d Ŝumy ka Ŝdy zamyka si ę w domu... jedzenie podaj ą sobie na 
dr ągach... trupów ści ągaj ą do dołów hakami...  

 
Uuu... widz ę, Ŝe mi si ę rozhulała starowina, wi ęc Ŝeby j ą pohamowa ć na punkcie 
dŜumy, napomkn ąłem znowu o procesie, na co ta kochana pani odpowie działa mi 



długim wywodem o ha ńbie ścigaj ącej jej rodzin ę, o mo Ŝliwym uwi ęzieniu pani 
Stawskiej, o tym, Ŝe si ę rozlutował samowar...  

 
Krótko mówi ąc, ostatni wieczór przed spraw ą, kiedy wła śnie najpotrzebniejsza 
była energia, ostatni ten wieczór upłyn ął nam pomi ędzy d Ŝumą i śmierci ą a ha ńbą 
i kryminałem. W głowie mi si ę zamieszało tak, Ŝe kiedym si ę znalazł na ulicy, 
nie wiedziałem, gdzie i ść: w lewo czy w prawo?  

 
Na drugi dzie ń (sprawa miała by ć o dziesi ątej) ju Ŝ o ósmej pojechałem do moich 
pań i nie zastałem nikogo. Wszystkie poszły do spowied zi: matka, córka, wnuczka 
i kucharka, i jednały si ę z Bogiem do wpół do dziesi ątej, a ja nieszcz ęśliwy 
(był przecie stycze ń) spacerowałem przed bram ą na mrozie i my ślałem:  

 
"Ładny interes! Spó  ni ą si ę do s ądu, je Ŝeli si ę ju Ŝ nie spó  niły, s ąd wyda wyrok 
zaoczny i naturalnie, nie tylko ska Ŝe pani ą Stawsk ą, ale jeszcze uzna j ą za 
zbiegł ą, roze śle listy go ńcze... Tak zawsze z tymi babami!..."  

 
Nareszcie przyszły wszystkie cztery z Wirskim (czy i ten pobo Ŝny człowiek 
chodził dzi ś do spowiedzi?) i - dwoma doro Ŝkami pojechali śmy na spraw ę: ja z 
pani ą Stawsk ą i Heluni ą, a Wirski z pani ą Misiewiczow ą i kuchark ą. Szkoda 
jeszcze, Ŝe nie wzi ęły ze sob ą rondli, samowara i naftowej kuchenki!... Przed 
sądem spotkali śmy powóz Wokulskiego, którym przyjechał on i adwoka t. Czekali nas 
przy schodach tak zabłoconych, jak gdyby przeszedł t ędy batalion piechoty - i 
mieli miny zupełnie spokojne. Zało Ŝyłbym si ę nawet, Ŝe rozmawiali o czym innym, 
nie o pani Stawskiej. 
- O, zacny panie Wokulski, który nie wstydzisz si ę biednych kobiet, okrytych...  
- zacz ęła pani Misiewiczowa. Ale Stach podał jej r ękę, adwokat pani Stawskiej, 
Wirski wzi ął za r ączk ę Heluni ę, a ja asystowałem Mariannie i tak weszli śmy do 
biura s ędziego pokoju.  

 
Sala przypomniała mi szkoł ę; s ędzia siedział na wzniesieniu jak profesor na 
katedrze, a naprzeciw niego, w dwu szeregach ławek,  mie ścili si ę oskar Ŝeni i 
świadkowie. W tej chwili tak Ŝywo stan ęły mi w pami ęci młode lata, Ŝe mimo woli 
rzuciłem okiem na piec, pewny, Ŝe zobacz ę wo  nego z rózg ą i ławk ę, na której nas 
bito w skór ę. Chciałem nawet przez roztargnienie krzykn ąć: "Póki Ŝycia, nie 
będę, panie profesorze!...", alem si ę w por ę opami ętał.  

 
Zacz ęli śmy rozsadza ć nasze damy w ławkach i spiera ć si ę przy tej okazji z 
śydkami, którzy, jak mi to pó  niej obja śniono, s ą najcierpliwszymi audytorami 
spraw s ądowych, szczególniej o kradzie Ŝ i oszustwo. Znale  li śmy nawet miejsce 
dla poczciwej Marianny, która, usiadłszy, zrobiła t aką min ę, jakby miała zamiar 
prze Ŝegnać si ę i zmówi ć pacierz. 
Wokulski, nasz adwokat i ja uplacowali śmy si ę w pierwszej ławce, obok jegomo ści 
z rozerwanym paltotem i podbitym okiem, na którego brzydko spogl ądał jeden z 
obecnych rewirowych.  

 
"Pewnie znowu jaki ś zatarg z policj ą" - pomy ślałem.  

 
Nagle usta same otworzyły mi si ę z podziwu; ujrzałem bowiem przed katedr ą 
sędziego pokoju cał ą gromad ę znanych mi osób. Na lewo od stołu - pani 
Krzeszowska, jej robaczywy adwokat i ten hultaj Mar uszewicz, a na prawo dwaj 
studenci. Jeden z nich odznaczał si ę bardzo wytartym mundurem i niezwykle obfit ą 
wymową; drugi miał jeszcze mocniej wytarty mundur, koloro wy szalik na szyi i 
wygl ądał, dalibóg, jak emigrant z przedpogrzebowego domu . 
Przypatrzyłem mu si ę lepiej. Tak, to on, to jest ten sam mizerny młody człowiek, 
który podczas pierwszej bytno ści Wokulskiego u pani Stawskiej rzucił baronowej 
śledzia na głow ę. Kochany chłopak!... Ale te Ŝ nie zdarzyło mi si ę widzie ć nic 
równie chudego i Ŝółtego...  

 
W pierwszej chwili my ślałem, Ŝe mi ędzy tymi przyjemnymi młodzie ńcami i baronow ą 
toczy si ę proces wła śnie o owego śledzia. Wnet jednak przekonałem si ę, Ŝe chodzi 
o co innego, Ŝe mianowicie pani Krzeszowska, zostawszy wła ścicielk ą domu, chce z 



niego wyrzuci ć swoich najzapami ętalszych wrogów, a zarazem 
najniewypłacalniejszych lokatorów. 
Sprawa mi ędzy baronow ą a młodymi lud  mi w tej chwili dosi ęgła najwy Ŝszego 
punktu.  

 
Jeden ze studentów, ładny chłopak z w ąsikami i faworytami, wspinaj ąc si ę na 
palcach albo opadaj ąc na obcasy, opowiadał co ś s ędziemu; przy czym praw ą r ęką 
wykonywał okr ągłe ruchy, a lew ą kokieteryjnie zakr ęcał w ąsik, wysoko podnosz ąc 
mały palec, ozdobiony pier ścionkiem bez oczka.  

 
Drugi młodzieniec milczał pos ępnie i krył si ę za koleg ę. W postawie jego 
zauwaŜyłem pewn ą osobliwo ść: przyciskał on do piersi obie r ęce, a dłonie 
rozło Ŝył w taki sposób, jakby w nich trzymał ksi ąŜkę albo obrazek. 
- Wi ęc jak si ę panowie nazywacie? - spytał s ędzia. 
- Maleski - odparł z ukłonem wła ściciel faworytów - i Patkiewicz... - dodał 
wskazuj ąc gestem pełnym dystynkcji na ponurego towarzysza. 
- A trzeci pan gdzie? - Jest cierpi ący - odparł kryguj ąc si ę pan Maleski. - Jest 
to nasz sublokator i zreszt ą bardzo rzadko mieszka z nami. 
- Jak to? Bardzo rzadko mieszka? Gdzie Ŝ on siedzi w dzie ń? 
- W uniwersytecie, w prosektorium, czasem na obiedz ie. 
- No, a w nocy? 
- Pod tym wzgl ędem mogę panu s ędziemu da ć tylko poufne obja śnienia. - A gdzie Ŝ 
on zapisany w ksi ęgi?  

 
- O, zapisany jest ci ągle w naszym domu, poniewa Ŝ nie chciałby robi ć władzom 
subiekcji - obja śnił pan Maleski z min ą lorda.  

 
Sędzia zwrócił si ę do pani Krzeszowskiej. - Có Ŝ, pani wci ąŜ nie chce trzyma ć 
tych panów?- Za Ŝadne skarby! - j ęknęła pani baronowa. - Po całych nocach rycz ą, 
tupi ą, piej ą, gwi ŜdŜą... Nie ma słu Ŝącej w domu, której by nie zwabiali do 
siebie...  
Ach, Bo Ŝe!... - krzykn ęła odwracaj ąc głow ę.  
Sędzia był zdziwiony wykrzyknikiem, ale ja nie... Spo strzegłem bowiem, Ŝe pan 
Patkiewicz, nie odejmuj ąc r ąk od piersi, nagle wywrócił oczy i opu ścił doln ą 
szcz ękę w taki sposób, Ŝe zrobił si ę podobny do stoj ącego trupa. Jego twarz i 
cała postawa istotnie mogła przerazi ć nawet zdrowego człowieka. 
- Najokropniejsze jest to, Ŝe ci panowie wylewaj ą oknem jakie ś płyny... - Czy na 
pani ą? - spytał zuchwale pan Maleski.  

 
Baronowa posiniała z gniewu, ale umilkła; wstyd jej  było przyzna ć si ę. 
- Có Ŝ dalej? - rzekł s ędzia. 
- Ale najgorsze ze wszystkiego (przez co nawet wpad łam w nerwow ą chorob ę), Ŝe ci 
panowie po kilka razy na dzie ń stukaj ą do mego okna trupi ą główk ą... 
- Tak panowie robi ą? - zapytał s ędzia. 
- B ędę miał honor obja śni ć pana s ędziego - odparł Maleski, z postaw ą człowieka, 
który chce odta ńczy ć menueta. - Nam usługuje stró Ŝ domu, mieszkaj ący na dole; 
aŜeby wi ęc nie marnowa ć si ę schodzeniem i wchodzeniem na trzecie pi ętro, mamy u 
siebie długi sznur, wieszamy na nim, co jest pod r ęką (mo Ŝe czasem zdarzy ć si ę i 
trupia główka), i... pukamy do jego okna - zako ńczył tak słodkim tonem, Ŝe 
trudno było przestraszy ć si ę równie delikatnego pukania. 
- Ach, Bo Ŝe!... - krzykn ęła znowu pani baronowa, zataczaj ąc si ę. 
- Oczywi ście, chora kobieta - mrukn ął Maleski. - Nie chora! - zawołała baronowa.  
- Ale wysłuchaj mnie, panie s ędzio!... Ja nie mog ę patrze ć na tego drugiego... 
bo on ci ągle robi miny jak nieboszczyk... Ja niedawno straci łam córk ę!... - 
zako ńczyła ze łzami. 
- Słowo honoru, Ŝe ta pani ma halucynacje - rzekł Maleski. Kto tu je st podobny 
do nieboszczyka?... Patkiewicz?... taki przystojny chłopak!... - dodał, 
wypychaj ąc naprzód mizernego koleg ę, który... w tej chwili wła śnie ju Ŝ po raz 
pi ąty udawał trupa.  

 
W sali wybuchn ął śmiech; s ędzia dla uratowania powagi zanurzył głow ę w papierach 
i po dłu Ŝszej pauzie surowo zapowiedział, Ŝe śmia ć si ę nie wolno i Ŝe ka Ŝdy, 



zakłócaj ący porz ądek, ulegnie karze pieni ęŜnej.  

 
Korzystaj ąc z zami ęszania, Patkiewicz szarpn ął koleg ę za r ękaw i szepn ął ponuro: 
- Có Ŝ ty, świnio, Maleski, kpisz sobie ze mnie w publicznym mi ejscu?  

 
- Bo jeste ś przystojny, Patkiewicz. Kobiety w ściekaj ą si ę za tob ą.  
 
- To przecie Ŝ nie dlatego... - mrukn ął Patkiewicz znacznie spokojniejszym tonem. 
- Kiedy Ŝ panowie zapłac ą dwana ście rubli kopiejek pi ęćdziesi ąt za miesi ąc 
stycze ń? - spytał s ędzia.  

 
Pan Patkiewicz tym razem udał człowieka, który ma b ielmo na lewym oku i lew ą 
cz ęść twarzy sparali Ŝowaną; pan Maleski za ś pogr ąŜył si ę w gł ębokim zamy śleniu.  

 
- Gdyby śmy - rzekł po chwili - mogli zosta ć do wakacyj, to... Ale tak!... Niech 
nam pani baronowa zabierze umeblowanie. 
Ach, nic ju Ŝ nie chc ę, nic... Tylko wyprowad  cie si ę, panowie! Nie mam Ŝadnej 
pretensji o komorne... - zawołała baronowa.  

 
- Jak si ę ta kobieta kompromituje - szepn ął nasz adwokat. Włóczy si ę po s ądach, 
bierze takiego szubrawca na doradc ę... 
- Ale my mamy do pani pretensj ę o szkody i straty! - odezwał si ę Maleski. - Kto 
słyszał o tej porze wymawia ć przyzwoitym ludziom komorne?... Gdyby śmy nawet 
znale  li lokal, to b ędzie taki podły, Ŝe przynajmniej ze dwu z nas umrze na 
suchoty... 
Pan Patkiewicz, zapewne w celu dodania wi ększej wagi słowom mówcy zacz ął 
porusza ć uchem i skór ą na głowie, co w sali wywołało nowy atak wesoło ści. - 
Pierwszy raz widz ę co ś podobnego! - rzekł nasz adwokat. 
- Tak ą spraw ę? - spytał Wokulski. 
- Nie, ale Ŝeby człowiek uchem ruszał. To artysta!... 
Sędzia tymczasem napisał i przeczytał wyrok, moc ą którego panowie: Maleski i 
Patkiewicz, zostali skazani na zapłacenie dwunastu rubli i pi ęćdziesi ęciu 
kopiejek komornego tudzie Ŝ na opuszczenie lokalu przed 8 lutym. 
Tu zdarzył si ę fakt nadzwyczajny. Pan Patkiewicz, usłyszawszy wyr ok, doznał tak 
silnego wstrz ąśnienia moralnego, Ŝe twarz zrobiła mu si ę zielon ą i - zemdlał.  

 
Szcz ęściem, spadaj ąc trafił w obj ęcia pana Maleskiego; inaczej strasznie 
rozbiłby si ę nieborak. 
Naturalnie w sali odezwały si ę głosy współczucia, kucharka pani Stawskiej 
zapłakała. śydki zacz ęły pokazywa ć palcami na baronow ę i chrz ąkać. Zakłopotany 
sędzia przerwał posiedzenie i kiwn ąwszy głow ą Wokulskiemu (sk ąd oni si ę znaj ą?), 
poszedł do swego pokoju, a dwaj stójkowi prawie wyn ie śli na r ękach 
nieszcz ęśliwego młodzie ńca, który tym razem był naprawd ę podobny do trupa.  

 
Dopiero w przedpokoju, gdy zło Ŝono go na ławce, a jeden z obecnych zawołał, 
aŜeby obla ć go wod ą; chory nagle zerwał si ę i rzekł gro  nie:  

 
- No, no!... tylko bez głupich Ŝartów... Po czym natychmiast sam ubrał si ę w 
palto, energicznie naci ągnął niezbyt całe kalosze i lekkim krokiem opu ścił 
sądową sal ę, ku zdziwieniu stójkowych, oskar Ŝonych i świadków.  

 
W tej chwili zbli Ŝył si ę do naszej ławki jaki ś oficjalista s ądowy i szepn ął 
Wokulskiemu, Ŝe s ędzia prosi go na śniadanie. Stach wyszedł, a pani Misiewiczowa 
zacz ęła nawoływa ć mnie rozpaczliwymi znakami.  

 
- Jezus! Maria!... - rzekła - nie wiesz pan, po co sędzia wezwał tego 
najszlachetniejszego z ludzi?... Pewnie chce mu pow iedzie ć, Ŝe Helenka 
zgubiona!... O, ta niepoczciwa baronowa musi mie ć wielkie stosunki... ju Ŝ jedn ą 
spraw ę wygrała i pewnie b ędzie to samo z Helenk ą... O, ja nieszcz ęśliwa!... czy 
nie masz, panie Rzecki, jakich kropli trze  wi ących?  

 
- Pani słabo? 



- Jeszcze nie, cho ć tu jest zaduch... Ale strasznie boj ę si ę o Helenk ę... Je Ŝeli 
j ą ska Ŝą, zemdleje, i mo Ŝe umrze ć, je Ŝeli pr ędko jej nie otrze  wimy... Czy nie 
sądzisz, kochany panie, Ŝe dobrze bym zrobiła, gdybym upadła do nóg s ędziemu i 
zakl ęła go.... 
- Ale Ŝ, pani, to wszystko niepotrzebne... Wła śnie mówił nasz adwokat, Ŝe 
baronowa mo Ŝe by i chciała cofn ąć skarg ę, tylko ju Ŝ nie wolno.  

 
- Ale Ŝ my ust ąpimy! - zawołała staruszka. 
- O, co to, to nie, szanowna pani - odezwałem si ę troch ę niecierpliwie. - Albo 
wyjdziemy st ąd kompletnie oczyszczeni, albo... 
- Umrzemy, chcesz powiedzie ć? - przerwała staruszka. - O, nie mów tego... Pan 
nawet nie wiesz, jak przykro w moim wieku słysze ć o śmierci...  

 
Cofn ąłem si ę od zrozpaczonej staruszki i podszedłem do pani Sta wskiej. - Jak Ŝe 
si ę pani czuje? 
- Doskonale! - odpowiedziała z moc ą. - Jeszcze wczoraj bałam si ę okropnie; ale 
ju Ŝ po spowiedzi l Ŝej odetchn ęłam, a od chwili kiedy tu jestem, czuj ę si ę 
zupełnie spokojn ą. 
Uścisn ąłem j ą za r ękę długo... długo... tak, jak umiej ą ściska ć tylko prawdziwie 
kochaj ący, i pobiegłem do swej ławki, gdy Ŝ Wokulski, a za nim s ędzia weszli do 
sali.  

 
Serce mi uderzyło jak młot. Spojrzałem wokoło. Pani  Misiewiczowa widocznie 
modliła si ę z zamkni ętymi oczyma, pani Stawska była bardzo blada, lecz 
zdecydowana, pani baronowa szarpała swoj ą salop ę, a nasz adwokat spogl ądał na 
sufit i tłumił ziewanie. 
W tej chwili i Wokulski spojrzał na pani ą Stawsk ą i - niech mnie diabli wezm ą, 
je Ŝeli nie dostrzegłem w jego oczach rzadko trafiaj ącego si ę tam wyrazu 
rozczulenia!... 
śeby jeszcze par ę takich procesów, jestem pewny, Ŝe zakochałby si ę w niej na 
śmier ć.  
 
Sędzia przez par ę minut co ś pisał, a sko ńczywszy zawiadomił obecnych, Ŝe teraz 
toczy ć si ę b ędzie sprawa Krzeszowskiej przeciw Stawskiej o kradz ie Ŝ lalki. 
Jednocze śnie zawezwał strony i ich świadków na środek.  

 
Stałem przy ławkach, dzi ęki czemu mogłem słysze ć rozmow ę dwu kumoszek, z których 
młodsza i czerwona na twarzy tłomaczyła starszej: 
- To widzi pani: ta ładna pani ukradła tamtej pani lalk ę... 
- Tak Ŝe miała si ę na co łakomi ć!... 
- Ha, trudno. Nie ka Ŝdy mo Ŝe kra ść magle... - To pani ukradła ś magle - odezwał 
si ę spoza kumoszek gruby głos. - Nie ten złodziej, co zabiera swoj ą własno ść, 
ale ten, co da pi ętna ście rubli zadatku i my śli, Ŝe ju Ŝ kupił...  

 
Sędzia wci ąŜ pisał, a ja chciałem przypomnie ć sobie mow ę, któr ą uło Ŝyłem wczoraj 
na obron ę pani Stawskiej, a na poha ńbienie baronowej. Ale Ŝe mi si ę w głowie 
pl ątały wyrazy i zdania, wi ęc zacz ąłem ogl ądać si ę po sali. 
Pani Misiewiczowa wci ąŜ modliła si ę w ławce po cichu, a siedz ąca za ni ą Marianna 
płakała. Pani Krzeszowska miała szar ą twarz, przyci ęte usta i spuszczone oczy; 
ale z ka Ŝdego fałdu jej ubrania wygl ądała zło ść... Obok niej stał Maruszewicz 
wpatrzony w ziemi ę, a za nim słu Ŝąca baronowej, tak przestraszona, jakby j ą 
miano prowadzi ć na szafot... Nasz adwokat tłumił ziewanie.  

 
Wokulski ściskał pi ęści, a pani Stawska spogl ądała kolejno na wszystkich z takim 
łagodnym spokojem, Ŝe gdybym był rze  biarzem, wzi ąłbym j ą za model do pos ągu 
oskar Ŝonej niewinno ści.  

 
Wtem, pomimo protestu Marianny, Helunia wybiegła na  sal ę i schwyciwszy matk ę za 
Rękę, spytała półgłosem: 
- Mamo, czego ten pan kazał mamie tu przyj ść?... Ja co ś powiem do uszka: pewnie 
mama była niegrzeczna i teraz b ędzie sta ć w k ącie...  

 



- To wyuczone!... - rzekła czerwona kumoszka do sta rszej. 
- śeby ś pani tak zdrowa była! - mrukn ął za ni ą gruby głos.  

 
- Pan b ędziesz zdrów za moj ą krzywd ę... - odparła z gniewem kumoszka. - A pani 
skonasz na konwulsje i b ędą ci ę w piekle maglowa ć na moich maglach - odrzekł jej 
antagonista. 
- Ciszej! - zawołał s ędzia. - Co pani Krzeszowska mówi o sprawie? 
- Wysłuchaj mnie, panie s ędzio! - zacz ęła deklamowa ć pani baronowa, wysun ąwszy 
nogę naprzód. - Po zmarłym dziecku została mi, jako naj dro Ŝsza pami ątka, lalka, 
która bardzo podobała si ę tej oto pani - wskazała na Stawsk ą - i jej córce... 
- Oskar Ŝona bywała u pani? 
- Tak, wynajmowałam j ą do szycia... 
- Alem jej nic nie zapłaciła! - hukn ął z ko ńca sali Wirski. 
- Ciszej! - zgromił go s ędzia. - Tak i có Ŝ? 
- W dniu, w którym t ę pani ą oddaliłam od siebie - mówiła baronowa - zgin ęła mi 
lalka. My ślałam, Ŝe umr ę z Ŝalu, i zaraz na ni ą powzi ęłam podejrzenie... Miałam 
dobre przeczucia, gdy Ŝ w kilka dni pó  niej przyjaciel mój, pan Maruszewicz, 
zobaczył z okna, Ŝe ta pani (która mieszka vis á vis niego) ma u sieb ie moj ą 
lalk ę i dla niepoznaki przebiera j ą w inn ą sukni ę. Wtedy poszłam do jego 
mieszkania z moim doradc ą prawnym i zobaczyłam przez lornetk ę, Ŝe moja lalka 
jest rzeczywi ście u tej pani. Na drugi dzie ń wi ęc udałam si ę do niej, zabrałam 
lalk ę, któr ą tu widz ę na stole, i podałam skarg ę.  
 
- A pan Maruszewicz jest pewny, Ŝe to ta sama lalka, która była u pani 
Krzeszowskiej? - spytał s ędzia. - To jest... wła ściwie mówi ąc... pewno ści nie 
mam Ŝadnej.  

 
- Tak dlaczegó Ŝ pan Maruszewicz powiedział to pani Krzeszowskiej? 
- Wła ściwie... ja nie w tym znaczeniu... - Nie kłam pan! - zawołała baronowa. - 
Przybiegłe ś do mnie, śmiej ąc si ę, powiedziałe ś, Ŝe Stawska ukradła lalk ę i Ŝe to 
do niej podobne...  

 
Maruszewicz zacz ął mieni ć si ę, potnie ć i nawet przest ępować z nogi na nog ę, co 
jest chyba dowodem wielkiej skruchy. 
- Podlec - mrukn ął Wokulski dosy ć gło śno.  
 
Spostrzegłem jednak, Ŝe uwaga ta nie wzmocniła w Maruszewiczu otuchy. Ows zem, 
zdawał si ę by ć jeszcze wi ęcej zmi ęszany. 
Sędzia zwrócił si ę do słu Ŝącej pani Krzeszowskiej. 
- U was była ta lalka? 
- Nie wiem która... - szepn ęła zapytana. 
Sędzia wyci ągnął do niej lalk ę, ale słu Ŝąca milczała, mrugaj ąc oczyma i 
załamuj ąc r ęce. 
- Ach, to Mimi!... - zawołała Helunia. - O, panie s ędzio! - krzykn ęła baronowa.  
- Córka świadczy przeciw matce...  

 
- Znasz t ę lalk ę? - spytał s ędzia Heluni. 
- O, znam!... Zupełnie taka sama była u pani tam w pokoiku... 
- Czy to jest ta sama? 
- O, nie, nie ta... Tamta miała popielat ą sukienk ę i czarne buciki, a ta ma 
br ązowe buciki!... 
- Nu, tak... - mrukn ął s ędzia, kład ąc lalk ę na stole. - Co pani Stawska 
powie?...  
- dodał. - Lalk ę t ę kupiłam w sklepie pana Wokulskiego... 
- A ile pani dała za ni ą?... - sykn ęła baronowa. 
- Trzy ruble. 
- Cha! Cha! Cha!... - za śmiała si ę baronowa. - Ta lalka kosztuje pi ętna ście...  

 
- Kto pani sprzedał t ę lalk ę? - zapytał s ędzia Stawskiej. 
- Pan Rzecki - odparła, rumieni ąc si ę. 
- Co powie pan Rzecki?... - rzekł s ędzia. 
Tu wła śnie była pora wypowiedzie ć moj ą mowę. Jako Ŝ zacz ąłem:  

 



- Szanowny s ędzio!... Z bolesnym zdumieniem przychodzi mi... To jest... widz ę 
przed sob ą triumfuj ącą zło ść i tego... uci śnion ą...  

 
Nagle tak mi zaschło w ustach, Ŝe ju Ŝ nie mogłem słowa przemówi ć. Szcz ęściem, 
odezwał si ę Wokulski:  

 
- Rzecki był tylko obecny przy kupnie, lalk ę ja sprzedałem. 
- Za trzy ruble? - spytała baronowa, błysn ąwszy oczyma jaszczurki. 
- Tak, za trzy ruble. Jest to towar wybrakowany, kt órego si ę pozbywamy. 
- Czy i mnie pan sprzedałby tak ą lalk ę za trzy ruble? - indagowała baronowa. 
- Nie! Pani ju Ŝ nic i nigdy nie sprzedadz ą w moim sklepie. 
- Jaki pan ma dowód, Ŝe ta lalka jest kupiona u pana? - spytał s ędzia. 
- Otó Ŝ to! - zawołała baronowa. - Jaki dowód?... 
- Ciszej!... - zgromił j ą s ędzia. 
- Gdzie pani swoj ą lalk ę kupiła? - spytał baronow ę Wokulski. 
- U Lessera. 
- Wi ęc mamy dowód - rzekł Wokulski. - Lalki takie sprowa dzałem z zagranicy w 
kawałkach: oddzielnie głowy, oddzielnie korpusy. Ni ech wi ęc pan s ędzia odpruje 
głow ę, a wewn ątrz znajdzie moj ą firm ę. Pani baronowa zacz ęła si ę niepokoi ć. 
Sędzia wzi ął do r ąk lalk ę, która tyle narobiła zgryzoty, i urz ędowym scyzorykiem 
rozci ął jej naprzód stanik, a nast ępnie pocz ął z wielk ą uwag ą odpruwa ć głow ę od 
tułowia. Helenka, z pocz ątku zdziwiona, przypatrywała si ę tej operacji, 
nast ępnie zwróciła si ę do matki, mówi ąc półgłosem: 
- Mamo, dlaczego ten pan rozbiera Mimi? Przecie Ŝ ona b ędzie si ę wstydzi ć... 
Nagle zrozumiawszy, o co chodzi, wybuchn ęła płaczem i kryj ąc twarz w sukni ę pani 
Stawskiej, zawołała: 
- Ach, mamo, po co on j ą kraje?... To strasznie boli... O mamo, mamo, ju Ŝ nie 
chc ę, a Ŝeby Mimi krajali... 
- Nie płacz, Heluniu, Mimi b ędzie zdrowa i jeszcze ładniejsza - uspakajał j ą 
Wokulski, wzruszony nie mniej od Helenki. 
Tymczasem głowa Mimi spadła na papiery. S ędzia spojrzał wewn ątrz i podaj ąc mask ę 
pani baronowej, rzekł: 
- Nu, niech pani przeczyta, co tam napisano? 
Baronowa przyci ęła usta i milczała. - To niech pan Maruszewicz prze czyta gło śno, 
co tam jest.  

 
- Jan Mincel i Stanisław Wokulski... - j ęknął Maruszewicz. 
- Zatem nie Lesser? 
- Nie. 
Przez cały ten czas słu Ŝąca baronowej zachowywała si ę w sposób bardzo 
dwuznaczny: czerwieniła si ę, bladła, kryła si ę mi ędzy ławki... 
Sędzia patrzył na ni ą spod oka; nagle rzekł: 
- Teraz panna nam powie, co to było z lalk ą? Tylko prosz ę prawd ę, bo panna 
stanie do przysi ęgi... 
Zagadni ęta, z najwy Ŝszym przestrachem schwyciła si ę za głow ę i przypadłszy do 
stołu, pr ędko odpowiedziała: 
- Lalka stłukła si ę, panie... 
- Ta wasza lalka, od pani Krzeszowskiej?... - Ta...  - Nu, to stłukła si ę jej 
tylko głowa, a reszta gdzie?... 
- Na strychu, panie... Oj, co ja b ędę miała! 
- Nic panna nie b ędzie miała; gorzej byłoby nie odpowiedzie ć prawdy. A pani 
oskar Ŝycielka słyszy, co jest?... 
Baronowa spu ściła oczy i skrzy Ŝowała r ęce na piersi jak m ęczennica.  

 
Sędzia zacz ął pisa ć. Siedz ący w drugiej ławce (maglarz oczywi ście) odezwał si ę 
do damy czerwonej na twarzy:  

 
A co, ukradła?... Widzisz pani, co si ę teraz zrobiło z paninej g ęby?... H ę?... 
- Jak kobieta jest ładna, to si ę i z kryminału wygrzebie - rzekła czerwona dama 
do swojej s ąsiadki. 
- Ale pani si ę nie wygrzebiesz... - mrukn ął maglarz. 
- Głupi ś pan!... - Pani ś głupsza...  

 



- Ciszej!... - zawołał s ędzia. 
Kazano nam wsta ć i usłyszeli śmy wyrok najzupełniej uniewinniaj ący pani ą Stawsk ą.  

 
- Teraz - zako ńczył s ędzia, sko ńczywszy czytanie - mo Ŝe pani poda ć skarg ę o 
potwarz. 
Zeszedł na sal ę, u ścisn ął za r ękę pani ą Stawsk ą i dodał:  

 
- Bardzo mi przykro, Ŝem pani ą s ądził, i bardzo mi przyjemnie, Ŝe mog ę 
powinszowa ć. 
Pani Krzeszowska dostała spazmów, a dama z czerwon ą twarz ą mówiła do swej 
sąsiadki: 
- Na ładn ą buzi ę to i s ędzia jest pa Ŝyrny... Ale nie tak to b ędzie w dniu 
ostatecznym! - westchn ęła. 
- Cholera!... jak to blu  ni... - mrukn ął maglarz.  

 
Poczęli śmy wychodzi ć. Wokulski podał r ękę pani Stawskiej, z któr ą wysun ął si ę 
naprzód, ja za ś ostro Ŝnie zacz ąłem sprowadza ć pani ą Misiewiczow ę z brudnych 
schodów. - Mówiłam, Ŝe si ę tak sko ńczy - upewniała mnie staruszka - ale pan to 
nie miałe ś wiary...  

 
- Ja nie miałem wiary?.. 
- Tak, chodziłe ś jak struty... Jezus Maria... A to co?...  

 
Ostatnie te słowa skierowane były do mizernego stud enta, który wraz ze swoim 
towarzyszem czekał przed bram ą, widocznie na pani ą Krzeszowsk ą, a my śl ąc, Ŝe ona 
wychodzi, ucharakteryzował si ę na trupa przed... pani ą Misiewiczow ą!... Wnet 
poznał swoj ą omyłk ę i zawstydził si ę tak, Ŝe pobiegł par ę kroków naprzód.  

 
- Patkiewicz!... Stój Ŝe... ju Ŝ id ą... - zawołał pan Maleski. 
- Niech ci ę diabli porw ą!... - wybuchn ął pan Patkiewicz. - Ty zawsze musisz mnie 
skompromitowa ć. Usłyszawszy jednak hałas w bramie zawrócił si ę i jeszcze raz 
pokazał nieboszczyka... Wirskiemu!... 
To ju Ŝ młodych ludzi ostatecznie zdetonowało; wi ęc poszli do domu bardzo 
rozgniewani na siebie i ka Ŝdy inn ą stron ą ulicy. 
Nimeśmy jednak dop ędzili ich doro Ŝkami, ju Ŝ znowu szli razem i ukłonili si ę nam 
z wielk ą galanteri ą.  
 
 
TOM II: Rozdziały 11-15 
 
ROZDZIAŁ JEDENASTY  
PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA 
 
Wiem ja, dlaczego tak szeroko rozpisałem si ę o sprawie pani Stawskiej. Oto 
dlaczego... 
Na świecie jest du Ŝo niedowiarków i ja sam bywam czasami niedowiarkiem  i w ątpi ę 
o Opatrzno ści Boskiej. Nieraz te Ŝ, kiedy  le id ą polityczne interesa albo kiedy 
patrz ę na n ędzę ludzk ą i na triumfy łajdaków (je Ŝeli taki wyraz wolno wymawia ć), 
nieraz my śl ę sobie:  

 
"Stary głupcze, nazywaj ący si ę Ignacym Rzeckim! Ty wyobra Ŝasz sobie, Ŝe 
Napoleonidzi wróc ą na tron, Ŝe Wokulski zrobi co ś nadzwyczajnego, bo jest 
zdolny, i b ędzie szcz ęśliwym, bo jest uczciwy?... Ty my ślisz, o śla głowo, Ŝe 
chocia Ŝ hultajom zrazu dzieje si ę dobrze, a ludziom poczciwym  le, to jednak Ŝe w 
końcu  li zostan ą poha ńbieni, a dobrzy sław ą okryci?... Tak sobie 
imaginujesz?... Wi ęc głupio sobie imaginujesz!... Na świecie nie ma Ŝadnego 
porz ądku, Ŝadnej sprawiedliwo ści, tylko walka. O ile w tej walce zwyci ęŜaj ą 
dobrzy, jest dobrze, o ile   li, jest le; ale aŜeby istniała jaka ś pot ęga 
proteguj ąca tylko dobrych, tego sobie wcale nie wyobra Ŝaj... Ludzie s ą jak 
li ście, którymi wiatr ciska; gdy rzuci je na trawnik, le Ŝą na trawniku, a gdy 
rzuci w błoto - le Ŝą w błocie..." 
Tak sobie nieraz my ślałem w chwilach zw ątpienia; lecz proces pani Stawskiej 
doprowadził mnie do wr ęcz przeciwnych rezultatów: do wiary, Ŝe dobrym ludziom 



pr ędzej czy pó  niej stanie si ę sprawiedliwo ść.  
 
Bo zastanów si ę tylko... Pani Stawska jest zacno ści kobieta, wi ęc powinna by ć 
szcz ęśliw ą; Stach jest wy Ŝszym nad wszelk ą warto ść człowiekiem, wi ęc - i on 
powinien by ć szcz ęśliwy. Tymczasem Stach jest ci ągle rozdra Ŝniony i smutny (a Ŝ 
mi si ę czasem płaka ć chciało, kiedym na niego patrzył), a pani Stawska miała 
spraw ę o kradzie Ŝ... Gdzie Ŝ wi ęc jest sprawiedliwo ść nagradzaj ąca dobrych?...  

 
Zaraz j ą zobaczysz, o człowieku małej wiary! A Ŝeby za ś lepiej przekona ć ci ę, Ŝe 
na tym świecie jest porz ądek, zapisuj ę tu nast ępuj ące proroctwa: Po pierwsze - 
pani Stawska wyjdzie za m ąŜ za Wokulskiego i b ędzie z nim szcz ęśliwa.  

 
Po drugie - Wokulski wyrzeknie si ę swojej panny Ł ęckiej, a o Ŝeni si ę z pani ą 
Stawsk ą i b ędzie z ni ą szcz ęśliwy.  

 
Po trzecie - mały Lulu jeszcze w tym roku zostanie cesarzem Francuzów pod 
imieniem Napoleona IV, zbije Niemców na bryndz ę i zrobi sprawiedliwo ść na całym 
świecie, co mi jeszcze przepowiadał śp. mój ojciec.  

 
śe Wokulski o Ŝeni si ę z pani ą Stawsk ą i Ŝe zrobi co ś nadzwyczajnego, o tym ju Ŝ 
dzi ś nie mam najmniejszej w ątpliwo ści. Jeszcze si ę, co prawda, nie zar ęczył z 
ni ą, jeszcze si ę nawet nie o świadczył, zreszt ą... jeszcze nawet on sam sobie z 
tego nie zdaje sprawy. Ale ja ju Ŝ widz ę... Jasno widz ę, jak rzeczy pójd ą, i 
głow ę dam sobie uci ąć, Ŝe tak b ędzie... Ja mam nos polityczny!Bo tylko uwa Ŝ, co 
si ę dzieje. 
Na drugi dzie ń po procesie Wokulski był wieczorem u pani Stawskie j i siedział do 
jedynastej w nocy. Na trzeci dzie ń był w sklepie u Milerowej, przejrzał ksi ęgi i 
oddawał wielkie pochwały pani Stawskiej, co nawet t roch ę ubodło Milerow ę. Na 
czwarty za ś dzie ń...  

 
No, on wprawdzie nie był ani u Milerowej, ani u pan i Stawskiej, ale za to mnie 
zdarzyły si ę dziwne wypadki. 
Przed południem (jako ś nie było go ści w sklepie), ni st ąd, ni zow ąd, przychodzi 
do mnie kto?... Młody Szlangbaum, ten starozakonny,  który pracuje w ruskich 
tkaninach.  

 
Patrz ę, mój Szlangbaum zaciera r ęce, w ąs do góry, głowa pod sufit... My śl ę:  

 
"Zwariował czy co?..." A on - kłania mi si ę, ale z głow ą zadart ą, i mówi 
dosłownie te wyrazy: 
- Spodziewam si ę, panie Rzecki, Ŝe cokolwiek nast ąpi, b ędziemy dobrymi 
przyjaciółmi... 
Myśl ę: "Tam do diabła, czy Stach nie dał mu dymisji?..."  Wi ęc odpowiadam:  

 
- Mo Ŝesz by ć pewny, panie Szlangbaum, mojej Ŝyczliwo ści, cokolwiek b ąd  nast ąpi, 
byle ś nie popełnił nadu Ŝycia, panie Szlangbaum...  

 
Na ostatnie słowa poło Ŝyłem nacisk, bo mi mój pan Szlangbaum wygl ądał tak, jakby 
miał zamiar albo nasz sklep kupi ć (co wydaje mi si ę nieprawdopodobnym), albo 
kas ę okra ść... Czego, lubo jest uczciwy starozakonny, nie uwa Ŝałbym za rzecz 
niemo Ŝliw ą.  
 
On to wida ć zmiarkował, bo u śmiechn ął si ę nieznacznie i wyszedł do swojego 
oddziału. W kwadrans pó  niej wpadłem tam niby niechc ący, ale zastałem go jak 
zwykle przy robocie. Owszem, powiedziałbym nawet, Ŝe pracował gorliwiej ni Ŝ 
zwykle: wbiegał na drabinki, wydobywał sztuki rypsu  i aksamitu, wkładał je na 
powrót do szaf, słowem kr ęcił si ę jak b ąk. 
"Nie - my śl ę - ju Ŝ ten chyba nas nie okradnie..."  

 
Spostrzegłem, co mnie równie Ŝ zastanowiło, Ŝe pan Zi ęba jest uni Ŝenie grzeczny 
dla Szlangbauma, a na mnie patrzy troch ę z góry, cho ć jeszcze nie bardzo:. 



"Ha! - my śl ę - chce Szlangbaumowi wynagrodzi ć dawne krzywdy, a wobec mnie, 
najstarszego subiekta, zachowuje godno ść osobist ą. Bardzo uczciwie robi, zawsze 
bowiem nale Ŝy troch ę zadziera ć głowy wobec wy Ŝszych, a by ć uprzedzaj ąco 
grzecznym dla ni Ŝszych..." 
Wieczorkiem zaszedłem do restauracyjki na piwko. Pa trz ę, jest pan Szprot i radca 
Węgrowicz. Ze Szprotem od tamtej afery, co to o niej mówiłem, jeste śmy na stopie 
oboj ętno ści, ale z radc ą witam si ę kordialnie. A on do mnie:  

 
- No i co, ju Ŝ?... 
- Przepraszam - mówi ę - ale nie rozumiem. (My ślałem, Ŝe robi aluzj ę do procesu 
pani Stawskiej.) Nie rozumiem - mówi ę - panie radco. - Czego nie rozumiesz - on 
mówi - tego, Ŝe sklep sprzedany?... 
- Prze Ŝegnaj si ę pan, panie radco - ja mówi ę - jaki sklep? Poczciwy radca był 
ju Ŝ po szóstym kuflu, wi ęc zaczyna si ę śmia ć i mówi:  

 
- Phy! ja si ę prze Ŝegnam, ale panu to si ę i prze Ŝegnać nie pozwol ą, jak z 
chrze ścija ńskiego chleba przejdziesz na Ŝydowsk ą chał ę. Wszak ci to, jak gadaj ą, 
śydzi wasz sklep kupili...  

 
Myślałem, Ŝe dostan ę apopleksji.  

 
- Panie radco - mówi ę - jeste ś pan zbyt powa Ŝnym człowiekiem, a Ŝeby ś nie miał 
powiedzie ć, sk ąd ta wiadomo ść. - Całe miasto gada - odparł radca - a zreszt ą 
niech obecny tu pan Szprot pana obja śni.  

 
- Panie Szprot - mówi ę, kłaniaj ąc si ę - nie chciałbym ubli Ŝyć panu, tym wi ęcej, 
Ŝe Ŝądałem od pana satysfakcji, a pan odmówiłe ś mi jej jak hultaj... Jak hultaj, 
panie Szprot... O świadczam panu jednak, Ŝe albo powtarzasz, albo sam fabrykujesz 
plotki...  

 
- Co to jest?!... - wrzasn ął Szprot, znowu jak niegdy ś bij ąc pi ęści ą w stół. - 
Odmówiłem, gdy Ŝ nie jestem od dawania satysfakcji panu ani nikomu.  Z tym 
wszystkim powtarzam, Ŝe sklep wasz kupuj ą śydzi... 
- Jacy śydzi? - Diabeł ich wie: Szlangbaumy, Hundbaumy, czy  ja ich zreszt ą 
znam!... 
Taka mnie porwała w ściekło ść, Ŝem kazał przynie ść piwa, a radca W ęgrowicz mówi:  

 
- Z tymi śydami to mo Ŝe by ć kiedy ś głupia awantura. Tak nas dusz ą, tak nas ze 
wszystkich miejsc wysadzaj ą, tak nas wykupuj ą, Ŝe trudno poradzi ć z nimi. Ju Ŝ my 
ich nie przeszachrujemy, to darmo, ale jak przyjdzi e na gołe łby i pi ęści, 
zobaczymy, kto kogo przetrzyma...  

 
- Pan radca ma racj ę! - dodał Szprot. - Tak wszystko ci śydzi zagarniaj ą, Ŝe w 
końcu trzeba im b ędzie sił ą odbiera ć, dla utrzymania równowagi. Bo zobaczcie 
tylko, panowie, co si ę dzieje cho ćby z takimi kortami... 
- No - mówi ę - je Ŝeli nasz sklep kupi ą śydzi, to i ja si ę z wami poł ącz ę.  
Jeszcze moja pi ęść co ś zawa Ŝy... Ale tymczasem, na miłosierdzie boskie, nie 
rozpuszczajcie plotek o Wokulskim i nie dra Ŝnijcie ludzi przeciw śydom, bo ju Ŝ i 
bez tego panuje rozgoryczenie... Wróciłem do domu z  bólem głowy, w ściekaj ąc si ę 
na cały świat. Budziłem si ę kilka razy w ci ągu nocy, a po ka Ŝdym za śni ęciu śniło 
mi si ę, Ŝe śydzi naprawd ę sklep nasz kupili i Ŝe ja, aby nie umrze ć z głodu, 
chodziłem po podwórzach z katarynk ą, na której był napis: "Ulitujcie si ę nad 
biednym, starym oficerem w ęgierskim!"  

 
Dopiero z rana wpadłem na jedyn ą my śl prost ą i rozs ądną, a Ŝeby stanowczo 
rozmówi ć si ę ze Stachem i je Ŝeli istotnie sklep sprzedaje, wystara ć si ę o 
miejsce.  

 
Ładna kariera po tylu latach słu Ŝby! Gdyby człowiek był psem, to by mu 
przynajmniej w łeb strzelili... Ale Ŝe jest człowiekiem, wi ęc musi wyciera ć obce 
kąty, niepewny zreszt ą, czy nie zbilansuje Ŝycia w rynsztoku. 



Przed południem Wokulski nie był w sklepie, wi ęc około drugiej wybrałem si ę do 
niego. Mo Ŝe chory? 
Id ę i w bramie domu, w którym mieszka, wpadam na dokto ra Szumana. Gdy 
powiedziałem mu, Ŝe chc ę odwiedzi ć Stacha, odparł: - Nie chod   pan tam. Jest 
rozdra Ŝniony i lepiej zostawi ć go w spokoju. Zajd   pan lepiej do mnie na 
herbat ę... A propos, czy ja mam pa ńskie włosy?  

 
- Zdaje mi si ę - odpowiedziałem - Ŝe niedługo oddam panu moje włosy razem ze 
skór ą. 
- Chcesz si ę pan wypcha ć? 
- Powinien bym, bo świat jeszcze nie widział podobnego mi głupca.  

 
- Pociesz si ę pan - odparł Szuman - s ą głupsi. Ale o có Ŝ to chodzi? 
- Mniejsza, o co mnie chodzi, ale słyszałem, Ŝe Stach sklep sprzedaje śydom...  
No, a ja ju Ŝ do nich w słu Ŝbę nie pójd ę. 
- Có Ŝ to, czy i pana ogarnia antysemityzm? 
- Nie; ale co innego nie by ć antysemit ą, a co innego słu Ŝyć śydom. 
- Któ Ŝ wi ęc im b ędzie słu Ŝył?... Bo ja, cho ć jestem śyd, tak Ŝe nie wdziej ę 
liberii tych parchów. Zreszt ą - dodał - sk ądŜe panu takie my śli przychodz ą?  
 
JeŜeli sklep zostanie sprzedany, pan b ędziesz miał świetn ą posad ę przy spółce 
handlu z cesarstwem...  

 
- Niepewna to ta spółka - wtr ąciłem. - Bardzo niepewna - odpowiedział Szuman - 
bo za mało w niej Zydów, a za wielu magnatów. Ale p ana i to nie obchodzi, bo... 
Tylko nie wydaj mnie z sekretu...  
Otó Ŝ pana to nic nie obchodzi, co si ę stanie ze sklepem i spółk ą, gdy Ŝ Wokulski 
zapisał panu dwadzie ścia tysi ęcy rubli... - Mnie?... zapisał?... có Ŝ to 
znaczy?... - wykrzykn ąłem zdziwiony. 
Akurat weszli śmy do mieszkania Szumana i doktor kazał poda ć samowar.  

 
- Co znaczy ten zapis? - spytałem, troch ę nawet zaniepokojony. 
- Zapis... zapis!... - mruczał Szuman, chodz ąc po pokoju i pocieraj ąc sobie tył 
głowy. - Co znaczy? nie wiem, do ść, Ŝe Wokulski zrobił go. Widocznie chce by ć 
przygotowany na wszelki wypadek jako rozs ądny kupiec!...  

 
 - Czyby znowu pojedynek?... 
- Eh! có Ŝ znowu... Wokulski za du Ŝo ma rozumu, a Ŝeby dwa razy popełniał to samo 
głupstwo. Tylko, kochany panie Rzecki, kto z tak ą bab ą ma do czynienia, ten musi 
być przygotowany... - Z jak ą bab ą?... z pani ą Stawsk ą?... - spytałem. 
- Co za pani Stawska! - mówił doktór. - Tu chodzi o  grubsz ą rybk ę, o pann ę 
Łęck ą, w któr ą ten wariat wdeptał bez ratunku. Ju Ŝ zaczyna poznawa ć, jakie to 
ziółko, cierpi, gryzie si ę, ale oderwa ć si ę od niej nie mo Ŝe. Najgorsza rzecz 
spó  nione amory, osobliwie, kiedy trafi ą na takiego diabła jak Wokulski. - Có Ŝ 
si ę znowu stało? Przecie wczoraj był w ratuszu na balu ? 
- Wła śnie był dlatego, Ŝe ona była, a i ja tam byłem dlatego, Ŝe oni oboje byli.  

 
Ciekawa historia! - mrukn ął doktór. 
- Czy nie mógłby ś pan mówi ć ja śniej? - spytałem niecierpliwie.  

 
- Dlaczegó Ŝ by nie, tym bardziej Ŝe wszyscy widz ą to samo - mówił doktór. - 
Wokulski szaleje za pann ą, ona go bardzo m ądrze kokietuje, a wielbiciele... 
czekaj ą. 
Awantura - ci ągnął Szuman, precz chodz ąc po pokoju i tr ąc sobie głow ę. - Dopóki 
panna Izabela była bez grosza i bez konkurenta, pie s do nich nie zagl ądał. Ale 
gdy znalazł si ę Wokulski, bogaty, z wielk ą reputacj ą i stosunkami, które nawet 
przeceniaj ą, dokoła panny Ł ęckiej zgromadził si ę taki rój wi ęcej lub mniej 
głupich, wyniszczonych i ładnych kawalerów, Ŝe przecisn ąć si ę mi ędzy nimi nie 
moŜna. A ka Ŝdy wzdycha, przewraca oczy, szepcze tkliwe półsłówk a, czule za 
r ączk ę ściska w ta ńcu... - I có Ŝ ona na to?  

 



- Marna kobieta! - rzekł doktór, machaj ąc r ęką. - Zamiast gardzi ć hołot ą, która 
j ą w dodatku po kilka razy opuszczała, ona upaja si ę ich towarzystwem. Wszyscy 
to widz ą, a co najgorsze - widzi sam Wokulski... 
- Wi ęc dlaczego, do diabła, nie pu ści jej?... Ju Ŝ kto jak kto, ale chyba on kpi ć 
ze siebie nie pozwoli.  

 
Podano samowar; Szuman odprawił słu Ŝącego i nalał herbat ę.  
- Widzisz pan - rzekł - on by j ą niezawodnie pu ścił, gdyby mógł docenia ć rzeczy 
rozs ądnie. Była taka chwila wczoraj na balu, Ŝe w naszym Stachu obudził si ę lew 
i kiedy przyszedł do panny Ł ęckiej, a Ŝeby z ni ą zamieni ć par ę wyrazów, 
przysi ągłbym, Ŝe jej powie: "Dobranoc pani, ju Ŝ poznałem jej karty i ogrywa ć si ę 
nimi nie pozwol ę!" Tak ą miał min ę, kiedy szedł do niej. Ale i có Ŝ z tego?...  
Panna raz spojrzała, szepn ęła, ścisn ęła go za r ękę i mój Stach był taki 
szcz ęśliwy przez cał ą noc, taki szcz ęśliwy, Ŝe... dzi ś miałby ochot ę w łeb sobie 
wypali ć, gdyby nie czekał na drugie spojrzenie, szept i u ścisk r ęki... Nie 
widzi, cymbał, Ŝe ona zupełnie takimi samymi słodyczami obdzielała dziesi ęciu, 
nawet w znakomicie wi ększych dozach.  

 
- Có Ŝ to za kobieta? 
- Jak setki i tysi ące innych. Pi ękna, rozpieszczona, ale bez duszy. Dla niej 
Wokulski tyle wart, o ile ma pieni ądze i znaczenie: jest dobry na m ęŜa, 
naturalnie, w braku lepszego. Ale na kochanków to j uŜ ona wybierze sobie takich, 
którzy do niej wi ęcej pasuj ą. 
A tymczasem on - prawił Szuman - czy to w piwnicy H opfera, czy to na stepie tak 
si ę karmił Aldonami, Gra Ŝynami, Marylami i tym podobnymi chimerami, Ŝe w pannie 
Łęckiej widzi bóstwo. On si ę ju Ŝ nie tylko kocha, ale uwielbia j ą, modli si ę, 
padałby przed ni ą na twarz... Przykre go czeka zbudzenie!... Bo cho ć to romantyk 
pełnej krwi, jednak nie b ędzie na śladowa ć Mickiewicza, który nie tylko 
przebaczył tej, co z niego zadrwiła, ale jeszcze t ęsknił do niej po zdradzie, 
bal nawet j ą unie śmiertelnił... Pi ękna nauka dla naszych panien: je Ŝeli chcesz 
być sławn ą, zdradzaj najgor ętszych wielbicieli!... My, Polacy, jeste śmy skazani 
na głupców nawet w tak prostej rzeczy jak miło ść...  

 
- I my ślisz doktór, Ŝe Wokulski b ędzie taki błazen?... - spytałem, czuj ąc, Ŝe 
burzy si ę we mnie krew jak pod Vilagos:  

 
Szuman a Ŝ skoczył na krze śle.  

 
- O, do licha, nie!... - zawołał. - Dzi ś moŜe szale ć, dopóki mówi sobie: "A nu Ŝ 
mnie kocha, a nu Ŝ jest tak ą, jak my śl ę?..." Ale gdyby nie ockn ął si ę, 
spostrzegłszy, Ŝe z niego Ŝartuj ą, ja... ja pierwszy, jakem śyd, plun ąłbym mu w 
oczy... Taki człowiek mo Ŝe by ć nieszcz ęśliwym, ale nie wolno mu by ć podłym...  

 
Dawno ju Ŝ nie widziałem Szumana tak rozdra Ŝnionego. śyd, bo śyd, ma to wypisane 
od czuba do pi ęty, ale rzetelny przyjaciel i człowiek z poczuciem honoru. - No - 
rzekłem - uspokój si ę, doktorze. Mam dla Stacha lekarstwo. 
I opowiedziałem mu wszystko, co wiem o pani Stawski ej, dodaj ąc: 
- Umr ę, mówi ę ci, doktorze, umr ę albo... o Ŝeni ę Stacha z pani ą Stawsk ą. To 
kobieta, która ma i rozum, i serce, i za miło ść zapłaci miło ści ą, a jemu takiej 
trzeba. Szuman kiwał głow ą i wznosił brwi. 
- Ha! próbuj pan... Na Ŝal po kobiecie jedynym lekarstwem mo Ŝe by ć tylko druga 
kobieta. Chocia Ŝ obawiam si ę, czy kuracja ju Ŝ nie jest spó  niona...  

 
- Stalowy to człowiek - wtr ąciłem. 
- I dlatego niebezpieczny - odparł doktór. - Trudno  zatrze ć, co si ę raz w takim 
zapisze, i trudno sklei ć, co p ęknie. 
- Pani Stawska zrobi to. - Bodajby. 
- I Stach b ędzie szcz ęśliwy. - Oho!...  

 
PoŜegnałem doktora pełen otuchy. Kocham, bo kocham pan i ą Helen ę, ale dla 
niego... wyrzekn ę si ę jej. Byle nie było za pó  no! Ale nie...  

 



Nazajutrz w południe wpadł do sklepu Szuman; z jego  u śmieszków i ze sposobu 
przygryzania warg poznałem, Ŝe mu co ś dolega i nastraja go na ton ironiczny:  

 
- Byłe ś doktór u Stacha? - spytałem. - Jak Ŝe dzi ś...  

 
Poci ągnął mnie za szafy i pocz ął mówi ć zirytowanym głosem: - Oto patrz pan, do 
czego doprowadzaj ą baby nawet takich ludzi jak Wokulski!  
Wiesz pan, dlaczego on rozdra Ŝniony?.. 
- Przekonał si ę, Ŝe panna Ł ęcka ma kochanka...  
- Gdyby Ŝ si ę przekonał!... to mo Ŝe by go radykalnie uleczyło. Ale ona za 
sprytna, a Ŝeby taki naiwny wielbiciel spostrzegł, co si ę dzieje za kulisami.  
Zreszt ą, w tej chwili chodzi o co innego.  miech powiedzie ć, wstyd 
powiedzie ć!... - z Ŝymał si ę doktór.  

 
Uderzył si ę w łysin ę i mówił ciszej: - Jutro bal u ksi ęcia, gdzie, naturalnie, 
będzie panna Ł ęcka. I czy pan wiesz, Ŝe ksi ąŜę do tej chwili nie zaprosił 
Wokulskiego, cho ć z innymi zrobił to ju Ŝ od dwu tygodni!... A czy uwierzyłby ś 
pan, Ŝe Stach chory z tego powodu?...  

 
Doktór za śmiał si ę piskliwie, wyszczerzaj ąc popsute z ęby, a ja dalibóg - 
zarumieniłem si ę ze wstydu.  

 
- Teraz rozumiesz pan, na jakiej pochyło ści mo Ŝe znale  ć si ę człowiek?... - 
spytał Szuman. - Ju Ŝ drugi dzie ń truje si ę, Ŝe go jaki ś ksi ąŜę nie zaprosił na 
bal... On, ten nasz kochany, ten nasz podziwiany St ach... 
- I on sam powiedział to panu? 
- Bah! - mrukn ął doktór - wła śnie, Ŝe nie powiedział. Gdyby miał sił ę 
powiedzie ć, potrafiłby odrzuci ć tak dalece spó  nione zaproszenie.  

 
- My ślisz pan, Ŝe go zaprosz ą? 
 
- Och! Niezaproszenie kosztowałoby pi ętna ście procent rocznie od kapitału, który 
ksi ąŜę ma w spółce. Zaprosi go, zaprosi, gdy Ŝ, dzi ęki Bogu, Wokulski jest 
jeszcze rzeczywist ą sił ą. Ale pierwej, znaj ąc jego słabo ść dla panny Ł ęckiej, 
podra Ŝni go, pobawi si ę nim jak psem, któremu pokazuje si ę i chowa mi ęso, a Ŝeby 
nauczy ć go chodzenia na dwu łapach. Nie bój si ę pan, oni go nie wypuszcz ą od 
siebie, na to s ą za m ądrzy; ale go chc ą wytresowa ć, a Ŝeby pi ęknie słu Ŝył, dobrze 
aportował, a cho ćby i k ąsał tych, którzy im nie s ą mili. 
Wziął swoj ą bobrow ą czapk ę i kiwn ąwszy mi głow ą, wyszedł. Zawsze dziwak. 
Cały dzie ń upłyn ął mi marnie; nawet par ę razy omyliłem si ę w rachunkach. Wtem, 
kiedym ju Ŝ my ślał o zamkni ęciu sklepu, zjawił si ę Stach. Zdawało mi si ę, Ŝe 
przez par ę tych dni schudł. Oboj ętnie przywitał si ę z naszymi panami i zacz ął 
przewraca ć w biurku. - Szukasz czego? - spytałem. - Czy nie b yło tu listu od 
ksi ęcia?... - odparł, nie patrz ąc mi w oczy. - Odsyłałem ci wszystkie listy do 
mieszkania... 
- Wiem, ale mógł si ę który zosta ć, zarzuci ć... 
Wolałbym rwa ć z ąb ani Ŝeli usłysze ć to pytanie. Wi ęc Szuman miał racj ę: Stach 
gryzie si ę, Ŝe go ksi ąŜę na bal nie zaprosił! Gdy sklep zamkni ęto i panowie 
wyszli, Wokulski rzekł: 
- Co dzi ś robisz ze sob ą? Nie zaprosiłby ś mnie na herbat ę? 
Naturalnie, zaprosiłem go z rado ści ą i przypomniałem sobie dobre czasy, kiedy 
Stach przep ędzał u mnie prawie ka Ŝdy wieczór. Jak Ŝe daleko te czasy! Dzi ś on był 
pos ępny, ja zakłopotany i cho ć obaj mieli śmy sobie du Ŝo do powiedzenia, Ŝaden z 
nas nie patrzył drugiemu w oczy. Nawet zacz ęli śmy rozmawia ć o mrozie i dopiero 
szklanka herbaty, w której było pół szklanki araku,  rozwi ązała mi troch ę usta.  

 
- Wci ąŜ mówi ą - odezwałem si ę - Ŝe sprzedajesz sklep. 
- Ju Ŝ go prawie sprzedałem - odparł Wokulski. 
- śydom?... 
Zerwał si ę z fotelu i wsadziwszy r ęce w kieszenie, zacz ął chodzi ć po pokoju. - A 
komuŜ go sprzedam?... - spytał. - Czy tym, którzy nie ku pi ą sklepu, gdy Ŝ maj ą 
pieni ądze, czy tym, którzy by go dlatego tylko kupili, Ŝe nie maj ą pieni ędzy? 
Sklep wart ze sto dwadzie ścia tysi ęcy rubli, mam je rzuci ć w błoto?- Strasznie 



ci śydzi wypieraj ą nas...  

 
- Sk ąd?... Z tych pozycyj, których nie zajmujemy albo do  zajmowania których sami 
ich zmuszamy, pchamy ich, błagamy, aby je zaj ęli. Mego sklepu nie kupi Ŝaden z 
naszych panów, ale ka Ŝdy da pieni ądze śydowi, aby on go kupił i... płacił dobre 
procenta od wzi ętego kapitału. 
- Czy tak?... - Naturalnie, Ŝe tak, wiem przecie, kto Szlangbaumowi po Ŝycza 
pieni ędzy... 
- To Szlangbaum kupuje? 
- A któ Ŝ by inny? Klejn, Lisiecki czy Zi ęba?... Ci nie znale  liby kredytu, a 
znalazłszy, mo Ŝe by go zmarnowali. - B ędzie kiedy ś awantura z tymi śydami - 
mrukn ąłem.  

 
- Bywały ju Ŝ, trwały przez o śmnaście wieków i jaki rezultat?.. W anty Ŝydowskich 
prze śladowaniach zgin ęły najszlachetniejsze jednostki, a zostały tylko ta kie, 
które mogły uchroni ć si ę od zagłady. I oto jakich mamy dzi ś śydów: wytrwałych, 
cierpliwych, podst ępnych, solidarnych, sprytnych i po mistrzowsku wład aj ących 
jedyn ą broni ą, jaka im pozostała - pieni ędzmi. T ępi ąc wszystko, co lepsze, 
zrobili śmy dobór sztuczny i wypiel ęgnowali śmy najgorszych. - Czy jednak 
pomyślałe ś, Ŝe gdy twój sklep przejdzie w ich r ęce, kilkudziesi ęciu śydów zyska 
popłatn ą prac ę, a kilkudziesi ęciu naszych ludzi straci j ą? 
 
- To nie moja wina - odparł zirytowany Wokulski. - Nie moja wina, Ŝe ci, z 
którymi ł ącz ą mnie stosunki, domagaj ą si ę, a Ŝebym sklep sprzedał. Prawda, Ŝe 
społeczno ść straci, ale te Ŝ i społeczno ść chce tego.  

 
- A obowi ązki?.. 
- Jakie obowi ązki?!... - wykrzykn ął. - Czy wzgl ędem tych, którzy nazywaj ą mnie 
wyzyskiwaczem, czy tych, którzy mnie okradaj ą? Spełniony obowi ązek powinien co ś 
przynosi ć człowiekowi, gdy Ŝ inaczej byłby ofiar ą, której nikt od nikogo nie ma 
prawa wymaga ć. A ja co mam w zysku? Nienawi ść i oszczerstwa z jednej strony, 
lekcewa Ŝenie z drugiej. Sam powiedz: czy jest wyst ępek, którego by mi nie 
zarzucano i za co?... Za to, Ŝem zrobił maj ątek i dałem byt setkom ludzi. 
- Oszczercy s ą wsz ędzie. 
- Ale nigdzie w tym stopniu co u nas. Gdzie indziej  taki jak ja uczciwy 
dorobkiewicz miałby wrogów, ale miałby te Ŝ uznanie, które wynagradza krzywdy...  
A tu... 
Machnął r ęką. 
Jednym łykiem wypiłem znowu pół szklanki araku z he rbat ą, na odwag ę. Stach 
tymczasem usłyszawszy kroki w sieni stan ął przy drzwiach. Odgadłem, Ŝe tak czeka 
na ksi ąŜęce zaprosiny!... 
JuŜ mi w głowie szumiało, wi ęc zapytałem: 
- A czy ci, ci, dla których sprzedajesz sklep, ocen i ą ci ę lepiej?... 
- A je Ŝeli oceni ą?... - spytał, zamy śliwszy si ę.  
 
- I b ędą ci ę lepiej kocha ć ani Ŝeli ci, których opuszczasz? Przybiegł do mnie i 
bystro popatrzył mi w oczy. - A je Ŝeli b ędą kocha ć?... - odparł. 
- Jeste ś pewny?...  

 
Rzucił si ę na fotel. 
- Czy ja wiem?... - szepn ął. - Czy ja wiem?... Co jest pewnego na tym świecie?  

 
- I czy nigdy nie przyszło ci na my śl - mówiłem coraz śmielej - Ŝe moŜesz by ć 
nie tylko wyzyskiwany i oszukiwany, ale jeszcze wy śmiewany i lekcewa Ŝony?...  

 
Powiedz, nigdy ś o tym nie pomy ślał?... Wszystko jest mo Ŝliwe na świecie, a w 
takim wypadku nale Ŝy si ę zabezpieczy ć, je Ŝeli nie od zawodu, to przynajmniej od 
śmieszno ści.  

 
Do diabła! - zako ńczyłem, uderzaj ąc szklank ą w stół - mo Ŝna ponosi ć ofiary maj ąc 
z czego, ale nie mo Ŝna pozwala ć na maltretowanie siebie... 



- Kto mnie maltretuje? - krzykn ął, zrywaj ąc si ę. - Wszyscy ci, którzy ci ę nie 
szanuj ą tak, jake ś na to zasłu Ŝył. 
Przestraszyłem si ę własnej śmiało ści, ale Wokulski nic nie odpowiedział. Poło Ŝył 
si ę na kozetce i splótł r ęce pod głow ą, co było objawem niezwykłego wzruszenia.  

 
Potem zacz ął mówi ć o interesach sklepowych głosem zupełnie spokojnym.  
Około dziewi ątej otworzyły si ę drzwi i wszedł lokaj Wokulskiego. 
- Jest list od ksi ęcia!... - zawołał. 
Stach przygryzł wargi i nie podnosz ąc si ę, wyci ągnął r ękę. - Daj - rzekł - i id   
spa ć. Słu Ŝący wyszedł. Stach powoli otworzył kopert ę, przeczytał i - rozdarłszy 
list na kilka kawałków, rzucił go pod piec. 
- Có Ŝ to jest? - spytałem. 
- Zaproszenie na bal jutrzejszy - odparł sucho. 
- Nie idziesz? 
- Ani my śl ę.  
 
Osłupiałem... I nagle w tym osłupieniu przyszła mi najgenialniejsza my śl pod 
sło ńcem.  
 
 - Wiesz co? - rzekłem - a mo Ŝe by śmy jutro poszli do pani Stawskiej na 
wieczór?...  

 
Usiadł na kozetce i odparł z u śmiechem:  

 
- A wiesz, Ŝe to b ędzie nie  le!... Wcale miła kobieta i dawnom ju Ŝ tam nie był. 
Trzeba by przy okazji posła ć par ę zabawek tej małej.  

 
Lodowata ściana, jaka utworzyła si ę mi ędzy nami, p ękła.  

 
Obaj odzyskali śmy dawn ą szczero ść i do północy rozmawiali śmy o przeszłych 
czasach. Na dobranoc powiedział mi Stach:  

 
- Człowiek niekiedy głupieje, ale te Ŝ niekiedy odzyskuje rozum... Bóg ci zapła ć, 
mój stary! 
Złoty, kochany Stach!... śebym miał p ęknąć, o Ŝeni ę go z pani ą Stawsk ą!... 
W dzie ń balu u ksi ęcia ani Stach, ani Szlangbaum nie byli w sklepie. O dgadłem, 
Ŝe musz ą układa ć si ę o sprzeda Ŝ naszego interesu. 
W kaŜdym innym razie podobny wypadek zatrułby mi humor n a cał ą dob ę. Ale dzi ś 
ani my ślałem o znikni ęciu naszej firmy i zast ąpieniu jej szyldem Ŝydowskim. Co 
mi tam sklep! byle Stach był szcz ęśliwy, a przynajmniej wydobył si ę ze swoich 
zgryzot. Musz ę go o Ŝeni ć, a Ŝeby pioruny biły!...  

 
Z rana wysłałem do pani Stawskiej li ścik, donosz ąc, Ŝe przyjdziemy dzi ś na 
herbat ę obaj z Wokulskim. Do listu o śmieliłem si ę zał ączy ć pudełko zabawek dla 
Heluni. Był tam las ze zwierz ętami, całe umeblowanie dla lalki, mały serwis i 
mosi ęŜny samowar. Razem za rs 13 kop. 60 towaru z opakowa niem. Musz ę jeszcze co ś 
wymyśli ć dla pani Misiewiczowej. Tym sposobem zrobi ę obc ąŜki z babuni i z 
wnuczki i tak nimi pi ękną mamę ścisn ę za serce, Ŝe musi kapitulowa ć przed 
świ ętym Janem...  

 
(Aj, do licha! a ten m ąŜ za granic ą?... No, co tam m ąŜ, niechby si ę pilnował...  
Zreszt ą, za jaki ś dziesi ątek tysi ęcy rubli dostaniemy rozwód z nieobecnym i 
zapewne ju Ŝ nie Ŝyj ącym.) Po zamkni ęciu sklepu id ę do Stacha. Lokaj otwiera mi 
drzwi i trzyma w r ęku wykrochmalon ą koszul ę. Przechodz ąc przez pokój sypialny 
widz ę na krze śle frak, kamizelk ę... Oj, czy z naszej wizyty nie miałoby nic 
być?...  

 
Stach w gabinecie czytał angielsk ą ksi ąŜkę. (Czort wie, na co jemu ta 
angielszczyzna? Przecie mo Ŝna o Ŝeni ć si ę b ędąc nawet głuchoniemym...) Przywitał 
mnie serdecznie, chocia Ŝ nie bez pewnego wahania. "Trzeba wzi ąć byka za rogi!" - 
pomyślałem i nie kład ąc czapki na stole, mówi ę:  
 



- No, chyba nie ma co czeka ć. Id  my, bo te panie spa ć si ę pokład ą.  
 
Wokulski zło Ŝył ksi ąŜkę i zamy ślił si ę. - Brzydki wieczór - rzekł - śnie Ŝyca. 
- Innym ta śnie Ŝyca nie przeszkodzi jecha ć na bal, wi ęc dlaczegó Ŝ nam miałaby 
psu ć wieczorek - odpowiedziałem z głupia frant.  

 
Jakbym koln ął Stacha. Zerwał si ę z krzesła i kazał poda ć futro. Słu Ŝący, 
ubieraj ąc go, mówił: 
- Tylko niech pan Ŝara wracza, bo ju Ŝ pora ubiera ć si ę i fryzjer przyjdzie. 
- Nie potrzeba - odparł Stach. 
- Przecie nie uczesany nie pójdzie pan ta ńczować... 
- Nie id ę na bal. 
Słu Ŝący rozło Ŝył ze zdziwieniem r ęce i rozstawił nogi. 
- Czo pan dzi ś wyrabia? - zawołał. - Pan tak robi, jakby pan miał   le w 
głowie... Pan Ł ęczki tak prosił...  

 
Wokulski pr ędko wyszedł z pokoju i zatrzasn ął drzwi pod nosem zuchwałemu 
famulusowi. 
"Aha! - my śl ę - wi ęc ksi ąŜę spostrzegł, Ŝe Stach mo Ŝe nie przyj ść, i na 
przeprosiny wysłał tego niby te ścia!... Szuman ma racj ę, Ŝe oni go nie zechc ą 
wypuści ć, no, ale my wam go odbierzemy! "W kwadrans byli śmy u pani Stawskiej.  

 
Rozkosz jak nas przyj ęto!... 
Marianna wysypała kuchni ę piaskiem, pani Misiewiczowa ubrała si ę w jedwabn ą 
sukni ę tabaczkowego koloru, a pani Stawska miała dzi ś takie śliczne oczy, 
rumie ńce i usta, Ŝe moŜna si ę było na śmier ć zacałowa ć przy tej pi ęknej 
kobiecie.  

 
Nie chc ę si ę uprzedza ć, ale dalibóg! Stach spogl ądał na ni ą z wielkim zaj ęciem 
przez cały wieczór... Nie miał nawet czasu spostrze c, Ŝe Helunia ubrała si ę w 
nową szarf ę. 
Co to był za wieczór!... Jak pani Stawska dzi ękowała nam za zabawki, jak ona 
osładzała Wokulskiemu herbat ę, jak go par ę razy tr ąciła brzegiem r ękawa... Dzi ś 
ju Ŝ jestem pewny, Ŝe Stach b ędzie tu przychodził jak najcz ęściej, z pocz ątku ze 
mną, pó  niej beze mnie.  

 
W środku kolacji zły czy dobry duch skierował oczy pan i Misiewiczowej na 
"Kurier"  

 
- Widzisz, Helenko - rzekła do córki - Ŝe to dzi ś bal u ksi ęcia.  

 
Wokulski spos ępniał i zamiast w oczy pani Stawskiej zacz ął patrze ć w talerz.  
Wziąwszy na odwag ę, odezwałem si ę nie bez ironii: 
- Pi ękne to musi by ć towarzystwo u takiego ksi ęcia! Stroje, elegancja... - Nie 
tak pi ękne, jak si ę wydaje - odpowiedziała staruszka. - Stroje bardzo cz ęsto nie 
popłacone, a elegancja!... Zapewne, inna musi by ć w salonie z hrabiami i 
ksi ąŜętami, a inna w garderobie z biednymi robotnicami. ( O! jak Ŝe mi staruszka w 
por ę wyst ąpiła ze swoj ą krytyk ą. "Słuchaj Ŝe, Stasiu" - pomy ślałem i pytam 
dalej:) - Wi ęc te wielkie damy nie bardzo s ą eleganckie w stosunkach z 
pracownicami?... 
- Prosz ę pana!... - odparła pani Misiewiczowa, trz ęsąc r ęką. Znamy tu jedn ą 
magazynierk ę, której te panie daj ą roboty, bo jest bardzo zr ęczna i tania. Łzami 
si ę nieraz zalewa, kiedy od nich wraca. Ile si ę trzeba naczeka ć z przymierzeniem 
sukni, z poprawieniem, z rachunkiem... A jaki ton w  rozmowie, jakie 
impertynencje, jakie targi... Ta magazynierka mówi (jak dobrze Ŝycz ę!), Ŝe woli 
mie ć do czynienia z czterema śydówkami ani Ŝeli z jedn ą wielk ą damą. Cho ć teraz i 
śydówki psuj ą si ę: gdy która zbogaci si ę, zaraz zaczyna mówi ć tylko po 
francusku, targowa ć si ę i grymasi ć. 
Chciałem spyta ć: czy panna Ł ęcka nie stroi si ę u tej magazynierki? ale Ŝal mi 
było Stacha. Tak mienił si ę na twarzy, biedaczysko!... 
Po herbacie Helunia zacz ęła ustawia ć na dywanie dzi ś otrzymane zabawki, co 
chwil ę wykrzykuj ąc z rado ści; pani Misiewiczowa i ja usiedli śmy pod oknem 



(staruszka nie mo Ŝe odzwyczai ć si ę od tych okien!), a Wokulski i pani Stawska 
uplacowali si ę na kanapie: ona z jak ąś siatk ą, on z papierosem. 
Poniewa Ŝ starowina z wielkim ogniem zacz ęła mi opowiada ć, jakim doskonałym 
naczelnikiem powiatu był śp. jej m ąŜ, wi ęc nie bardzo słyszałem, o czym 
rozmawiała pani Stawska z Wokulskim. A musiało to b yć interesuj ące, gdy Ŝ mówili 
półgłosem:  

 
"Ja pani ą widziałem w roku zeszłym u Karmelitów przy grobach ". 
"A ja pana najlepiej zapami ętałam, kiedy pan w lecie był w tej kamienicy, gdzie  
mieszkały śmy. I nie wiem dlaczego, zdawało mi si ę..."  

 
- A co to był za kłopot z tymi paszportami!... Bóg wie, kto brał, komu oddawał, 
czyje wpisywał nazwisko... - opowiadała pani Misiew iczowa. 
"...Owszem, ile tylko razy pan zechce..." - mówiła rumieni ąc si ę pani Stawska. 
"...I nie b ędę natr ętny?..." 
- Pi ękna para! - rzekłem półgłosem do pani Misiewiczowej . 
Spojrzała na nich i wzdychaj ąc odparła: 
- Có Ŝ z tego, cho ćby nieszcz ęśliwy Ludwik ju Ŝ nawet nie Ŝył?  

 
- Miejmy w Bogu ufno ść...  

 
- śe Ŝyje?... - spytała staruszka, wcale nie zdradzaj ąc zachwytu. 
- Nie, nie o tym mówi ę... Ale... 
- Mamo, ja ju Ŝ spa ć chc ę - odezwała si ę Helunia. 
Wokulski wstał z kanapki i po Ŝegnali śmy damy.  

 
"Kto wie - pomy ślałem - czy ten jesiotr nie połkn ął ju Ŝ haczyka?..."  

 
Na dworze wci ąŜ sypał śnieg; Stach odwiózł mnie do domu i nie wiem, z jaki ej 
racji czekał w sankach, a Ŝ wejd ę w bram ę.  
 
Wszedłem, ale zatrzymałem si ę w sieni. I dopiero, kiedy stró Ŝ zamkn ął bram ę, 
usłyszałem na ulicy dzwonki odje ŜdŜaj ących sanek. 
"Taki ś to ty? - pomy ślałem. - Zobaczymy, dok ąd teraz pójdziesz..."  

 
Wstąpiłem do siebie, wło Ŝyłem mój stary płaszcz, cylinder, i tak przebrany, w 
pół godziny wyszedłem na ulic ę. W mieszkaniu Stacha było ciemno, zatem nie 
siedzi w domu. Wi ęc gdzie Ŝ jest?... Kiwn ąłem na przeje ŜdŜaj ące sanki i w par ę 
minut wysiadłem niedaleko domu, w którym mieszka ks i ąŜę. 
Na ulicy stało kilka karet, inne jeszcze zaje ŜdŜały; ale ju Ŝ pierwsze pi ętro 
było o świetlone, muzyka grała, a w oknach od czasu do czas u migały cienie 
ta ńcz ących.  

 
"Tam jest panna Ł ęcka" - pomy ślałem i czego ś serce mi si ę ścisn ęło.  

 
Rozejrzałem si ę po ulicy. Uf! jakie tumany śniegu... Ledwie mo Ŝna dojrze ć 
targane przez wiatr płomyki gazowe. Trzeba i ść spa ć.  
 
Chcąc złapa ć sanki, przeszedłem na drugi chodnik i... prawie ot arłem si ę o 
Wokulskiego... stał pod drzewem zasypany śniegiem, zapatrzony w okna.  

 
"Wi ęc to tak?... O, Ŝeby ś zdechł, mój kochanku, musisz o Ŝeni ć si ę z pani ą 
Stawsk ą". 
Wobec takiego niebezpiecze ństwa postanowiłem działa ć energicznie. Wi ęc zaraz na 
drugi dzie ń wybrałem si ę do Szumana i mówi ę: 
- A wiesz, doktór, co si ę stało ze Stachem? 
- Có Ŝ, złamał nog ę? 
- Gorzej. Bo jakkolwiek, pomimo dwukrotnych zaprosz eń, nie był na balu u 
ksi ęcia, lecz około północy wymkn ął si ę pod jego dom i stoj ąc na śnie Ŝycy, 
patrzył w okna. Rozumiesz pan?  

 
- Rozumiem. Na to nie trzeba by ć psychiatr ą. 



- Zatem - mówi ę dalej - nieodwołalnie postanowiłem o Ŝeni ć Stacha w tym jeszcze 
roku, nawet przed świ ętym Janem. - Z pann ą Ł ęck ą? - pochwycił doktór. - Radz ę 
nie miesza ć si ę do tego.  

 
- Nie z pann ą Ł ęck ą, ale z pani ą Stawsk ą. 
Szuman zacz ął bi ć si ę po głowie. 
- Szpital wariatów! - mruczał. - Nie brak ani jedne go... Pan, oczywi ście, masz 
wodę w głowie, panie Rzecki - dodał po chwili.  

 
- Pan mnie obra Ŝasz! - krzykn ąłem zniecierpliwiony. 
Stan ął przede mn ą i schwyciwszy mnie za klapy surduta, mówił zirytow anym głosem: 
- Słuchaj pan... U Ŝyj ę porównania, które powiniene ś zrozumie ć. Je Ŝeli masz pełn ą 
szuflad ę - na przykład - portmonetek, czy mo Ŝesz w t ę sam ą szuflad ę nakła ść - na 
przykład - krawatów?... Nie mo Ŝesz. Wi ęc je Ŝeli Wokulski ma pełne serce panny 
Łęckiej, czy mo Ŝesz mu tam wpakowa ć pani ą Stawsk ą?... 
Odczepiłem mu r ęce od moich klap i odparłem: 
- Wyjm ę portmonetki i wło Ŝę krawaty, rozumiesz pan, panie uczony?... 
I zaraz wyszedłem, bo ju Ŝ mnie jego arogancja rozdra Ŝniła. My śli, Ŝe wszystkie 
rozumy pozjadał.  

 
Od doktora pojechałem do pani Misiewiczowej. Stawsk a była w swoim sklepie, 
Heluni ę wyprawiłem do drugiego pokoju, do zabawek, a sam p rzysiadłem si ę do 
staruszki i bez Ŝadnych wst ępów zaczynam: 
- Pani dobrodziejko!... Czy s ądzi pani, Ŝe Wokulski jest godnym człowiekiem?... 
- Ach, dobry panie Rzecki, jak mo Ŝesz o to pyta ć?... W swoim domu zni Ŝył nam 
komorne, wydobył Helenk ę z takiej ha ńby, dał jej posad ę na siedemdziesi ąt pi ęć 
rubli, Heluni przysłał tyle zabawek... 
- Za pozwoleniem - przerywam. - Je Ŝeli wi ęc zgadza si ę pani, Ŝe to człowiek 
zacny, to musz ę pani doda ć, pod najwi ększym sekretem, Ŝe jest bardzo 
nieszcz ęśliwy...  

 
- W imi ę Ojca i Syna!... - prze Ŝegnała si ę staruszka. - On nieszcz ęśliwy, on, 
który ma taki sklep, spółk ę, taki straszny maj ątek?... On, który niedawno 
sprzedał kamienic ę?... Chyba Ŝe ma długi, o których ja nic nie wiem. 
- Długów ani grosza - mówi ę - a po zlikwidowaniu interesu ma ze sze śćset tysi ęcy 
rubli, cho ć dwa lata temu miał ze trzydzie ści tysi ęcy rubli, rozumie si ę, oprócz 
sklepu... Ale, pani dobrodziejko!... pieni ądze nie stanowi ą wszystkiego, bo 
człowiek oprócz kieszeni ma jeszcze i serce... 
- Przecie Ŝ słyszałam, Ŝe si ę Ŝeni, nawet z pi ękną osob ą, z pann ą Ł ęck ą? 
- Tu jest nieszcz ęście. Wokulski nie mo Ŝe, nie powinien Ŝeni ć si ę...  

 
- Czy Ŝby miał defekt?... Taki zdrowy m ęŜczyzna... - Nie powinien Ŝeni ć si ę z 
panną Ł ęck ą, to nie dla niego partia. Dla niego trzeba by Ŝony takiej... 
- Takiej jak moja Helenka... - wtr ąciła śpiesznie pani Misiewiczowa.  

 
- Otó Ŝ to!... - zawołałem. - Nie tylko takiej, ale wprost  tej samej... Jej 
samej, pani Heleny Stawskiej, trzeba nam za Ŝonę. 
Staruszka rozpłakała si ę. 
- Czy wiesz, kochany panie Rzecki - mówiła szlochaj ąc - Ŝe to jest moje 
najmilsze marzenie... Bo Ŝe poczciwy Ludwiczek ju Ŝ umarł, za to głow ę sobie dam 
uci ąć... Tyle razy mi si ę śnił, a zawsze albo nagi, albo jaki ś inny, nie ten...  

 
- Zreszt ą - mówi ę - cho ćby nie umarł, dostaniemy rozwód. - Naturalnie. Za 
pieni ądze wszystkiego mo Ŝna dosta ć. 
- Otó Ŝ to!... Cała rzecz w tym, a Ŝeby pani Stawska nie opierała si ę... 
- Zacny panie Rzecki! - zawołała starowina. - Ale Ŝ ona, przysi ęgnę, ju Ŝ dzi ś 
kocha si ę, biedactwo, w Wokulskim... Humor jej si ę zepsuł, po nocach nie sypia, 
tylko wzdycha, mizernieje kobiecisko, a kiedy ście tu byli wczoraj, có Ŝ si ę z ni ą 
działo... Ja, matka, pozna ć jej nie mogłam... 
- Wi ęc - basta!... - przerwałem. - Moja głowa w tym, a Ŝeby Wokulski bywał tu jak 
najcz ęściej, a pani... niech dobrze usposabia pani ą Helen ę. Wyrwiemy Stacha z 
r ąk tej panny Ł ęckiej i... bodaj przed świ ętym Janem wesele...  

 



- Bój si ę Boga, ale Ŝ Ludwiczek?... 
- Umarł, umarł... - mówi ę. - Głow ę sobie dam uci ąć, Ŝe ju Ŝ nie Ŝyje... 
- Ha, w takim razie wola boska..  
- Tylko... prosz ę pani ą o sekret. To gruba gra.  
- Za kogó Ŝ to mnie masz, panie Rzecki? - obraziła si ę staruszka. - Tu... tu... - 
dodała, stukaj ąc si ę w piersi - tu ka Ŝda tajemnica le Ŝy jak w grobie. A tym 
wi ęcej tajemnica mego dziecka i tego szlachetnego czło wieka: 
Oboje byli śmy gł ęboko wzruszeni.  

 
- Có Ŝ - rzekłem po chwili, zabieraj ąc si ę do wyj ścia - có Ŝ, czy przypu ściłby 
kto, Ŝe taka drobna rzecz jak lalka mo Ŝe przyczyni ć si ę do uszcz ęśliwienia 
dwojga ludzi?  

 
- Jak to lalka? 
- No, jak Ŝe?... Gdyby pani Stawska nie kupiła u nas lalki, ni e byłoby procesu, 
Stach nie wzruszyłby si ę losem pani Heleny, pani Helena nie pokochałaby go,  a 
wi ęc i nie pobraliby si ę... Bo, ści śle rzeczy bior ąc, je Ŝeli w Stachu zbudziło 
si ę jakie ś gor ętsze uczucie dla pani Stawskiej, to dopiero od oweg o procesu.  

 
- Zbudziło si ę, powiadasz pan?... 
- Bah! Czy to pani nie widziała, jak wczoraj szepta li na tej kanapie?...  
Wokulski dawno ju Ŝ nie był tak o Ŝywiony, nawet wzruszony jak wczoraj... 
- Bóg ci ę zesłał, kochany panie Rzecki! - zawołała staruszka  i na po Ŝegnanie 
pocałowała mnie w głow ę. 
Dzi ś kontent jestem z siebie i cho ćbym nie chciał, musz ę przyzna ć, Ŝe mam 
metternichowsk ą głow ę. Jak to ja wpadłem na my śl zakochania Stacha w pani 
Helenie, jak ja to wszystko uło Ŝyłem, a Ŝeby im nie przeszkadzano!...  

 
Bo dzi ś nie mam ju Ŝ najmniejszej w ątpliwo ści, Ŝe i pani Stawska, i Wokulski 
wpadli w zastawion ą na nich pułapk ę. Ona w ci ągu paru tygodni zmizerniała (ale 
jeszcze lepiej wyładniała, bestyjka!), a on formaln ie traci głow ę. Je Ŝeli tylko 
nie jest wieczorem u Ł ęckich, co zreszt ą trafia si ę niecz ęsto, bo panna wci ąŜ 
baluje, to zaraz chłopak sprowadza si ę do pani Stawskiej i siedzi tam cho ćby do 
północy. A jak si ę wtedy o Ŝywia, jak jej opowiada historie o Syberii, o Moskwi e, 
o Pary Ŝu!... Wiem, bo cho ć nie bywam wieczorami, a Ŝeby im nie przeszkadza ć, to 
zaraz na drugi dzie ń wszystko opowiada mi pani Misiewiczowa, rozumie si ę pod 
najwi ększym sekretem. 
Jedno mi si ę tylko nie podobało. 
Dowiedziawszy si ę, Ŝe Wirski załazi czasem do naszych pa ń i, naturalnie, płoszy 
gruchaj ącą par ę, wybrałem si ę, a Ŝeby go ostrzec. 
Właśnie ju Ŝ ubrany wychodz ę z domu, gdy wtem spotykam w sieni Wirskiego. 
Naturalnie, zawracam si ę, zapalam światło, pogadali śmy troch ę o polityce...  

 
Nast ępnie zmieniam przedmiot rozmowy i zaczynam obcesowo : 
- Chciałem te Ŝ panu poufnie zakomunikowa ć... 
- Wiem ju Ŝ, wiem!... - on mówi śmiej ąc si ę.  
 
- Co pan wiesz? - A Ŝe Wolkulski kocha si ę w pani Stawskiej. - Rany boskie! - 
wołam. - A panu to kto powiedział?... 
- No, przede wszystkim nie bój si ę pan zdradzenia sekretu - mówi on powa Ŝnie. - 
W naszym domu sekret to jak w studni... 
- Ale kto panu powiedział? 
- Mnie, widzisz pan, powiedziała Ŝona, która dowiedziała si ę o tym od pani 
Kolerowej... 
- A ona sk ąd? 
- Pani Kolerowej powiedziała pani Radzi ńska, a pani Radzi ńskiej pod naj świ ętszym 
słowem powierzyła t ę tajemnic ę pani Denowa, wiesz pan, ta przyjaciółka pani 
Misiewiczowej. 
- Jaka Ŝ nieostro Ŝna pani Misiewiczowa!... 
- Ale! - mówił Wirski - có Ŝ miała robi ć, nieboga, je Ŝeli Denowa wpadła na ni ą z 
góry, Ŝe Wokulski przesiaduje u nich do rana, Ŝe to jakie ś nieczyste sprawy...  

 



Naturalnie, zatrwo Ŝona staruszka powiedziała jej, Ŝe tu nie chodzi o figle, ale 
o sakrament, i Ŝe moŜe pobior ą si ę około świ ętego Jana.  

 
AŜ mnie głowa zabolała, ale có Ŝ robi ć? Aj, te baby, te baby!... 
- Có Ŝ słycha ć na mie ście? - pytam Wirskiego, a Ŝeby raz sko ńczy ć kłopotliw ą 
rozmowę. 
- Awantury - mówi - awantury z baronow ą! Ale daj mi pan cygaro, bo to dwie du Ŝe 
historie. 
Podałem mu cygaro, a on opowiedział rzeczy, które o statecznie przekonały mnie, 
Ŝe  li pr ędzej czy pó  niej musz ą by ć ukarani, dobrzy wynagrodzeni i Ŝe w 
najzakamienialszym sercu tli si ę przecie Ŝ iskra sumienia. 
- Dawno ś pan był u naszych dam? - zaczyna Wirski.- Ze czter y... z pi ęć dni... - 
odparłem. - Pojmujesz pan, Ŝe nie chc ę przeszkadza ć Wokulskiemu, a... i panu 
radz ę to samo. Młoda z młodym pr ędzej porozumie si ę ani Ŝeli z nami, starymi. 
- Za pozwoleniem! - przerywa Wirski. - M ęŜczyzna pi ęćdziesi ęcioletni nie jest 
starym; jest dopiero dojrzałym... 
- Jak jabłko, które ju Ŝ spada. 
- Masz pan racj ę: m ęŜczyzna pi ęćdziesi ęcioletni jest bardzo skłonny do upadku. I 
gdyby nie Ŝona i dzieci... Panie Ignacy!... panie Rzecki!...ni ech mnie diabli 
wezmą, je Ŝelibym si ę nie ścigał z młodymi. Ale, panie, Ŝonaty człowiek to 
kaleka: kobiety na niego nie patrz ą, chocia Ŝ... panie Ignacy... W tym miejscu 
oczy mu si ę zaiskrzyły i zrobił tak ą pantomin ę, Ŝe je Ŝeli jest naprawd ę 
poboŜnym, jutro powinien i ść do spowiedzi.  

 
JuŜ to w ogóle uwa Ŝam, Ŝe ze szlacht ą jest tak: do nauki ani do handlu nie ma 
głowy, do roboty go nie nap ędzisz, ale do butelki, do wojaczki i do spro śności 
zawsze gotów, cho ćby nawet trumn ą zalatywał. Paskudniki! 
- Wszystko to dobrze - mówi ę - panie Wirski, ale có Ŝeś mi pan miał opowiedzie ć? 
 
- Aha! wła śnie o tym my ślałem - mówi on, a dymi cygarem jak kocieł asfaltu.  - 
Otó Ŝ tedy, pami ętasz pan tych studentów z naszej kamienicy, co mies zkali nad 
baronow ą?... 
- Maleski, Patkiewicz i ten trzeci. Co nie miałbym pami ęta ć takich diabłów. 
Jowialne chłopaki! 
- Bardzo, bardzo! - potwierdza Wirski. - Niech mnie  Bóg skarze, je Ŝeli przy tych 
urwipołciach mo Ŝna było utrzyma ć młod ą kuchark ę dłu Ŝej jak osiem miesi ęcy. Panie 
Rzecki! mówi ę ci, Ŝe oni we trzech zaludniliby wszystkie ochrony... Ic h tam, 
wida ć, w uniwersytecie ucz ą tego. Bo za moich czasów, na wsi, je Ŝeli ojciec 
maj ący młodego syna dał trzy, a cztery krowy na rok... fiu!... fiu!... to ju Ŝ 
zaraz obra Ŝał si ę nawet ksi ądz proboszcz, a Ŝeby mu nie psu ć owieczek. A ci, 
panie... - Miałe ś pan mówi ć o baronowej - wtr ąciłem, bo nie lubi ę, je Ŝeli 
głupstwa trzymaj ą si ę szpakowatej głowy. - Wła śnie... Otó Ŝ tedy... A najgorszy 
bestia to ten Patkiewicz, co trupa udaje.  
Jak zapadł wieczór, a ten pokraka wylazł na schody,  to mówi ę ci, taki był pisk, 
jakby stado szczurów tamt ędy przechodziło... 
- Miałe ś pan przecie o baronowej...  

 
- Wła śnie te Ŝ... Otó Ŝ tedy, mo ści dobrodzieju... No i Maleskiemu nic nie 
brak!... Otó Ŝ tedy, jak panu wiadomo, baronowa uzyskała wyrok na  chłopaków, 
aŜeby si ę wyprowadzili ósmego. Tymczasem ci ani we  ... Ósmy, dziewi ąty, 
dziesi ąty... oni siedz ą, a pani Krzeszowskiej ro śnie w ątróbka z irytacji. W 
końcu, naradziwszy si ę z tym swoim niby adwokatem i z Maruszewiczem, na d zie ń 15 
lutego pchn ęła im komornika z policj ą. 
Drapie si ę tedy komornik z policj ą na trzecie pi ętro, stuk - puk! drzwi u 
chłopców zamkni ęte, ale ze środka pytaj ą si ę: "Kto tam?"- "W imieniu prawa 
otwórzcie!" - mówi komornik.-"Prawo prawem - mówi ą mu ze środka - ale my nie 
mamy klucza. Kto ś nas zamkn ął, pewnie pani baronowa". - "Panowie Ŝarty robicie z 
władzy - mówi komornik - a panowie wiecie, Ŝe powinni ście si ę wyprowadzi ć". -  

 
"Owszem - mówi ą ze środka - ale przecie Ŝ dziurk ą od klucza nie wyjdziemy. 
Chybaby..." 



Naturalnie, komornik wysyła stró Ŝa po ślusarza i czeka na schodach z policj ą. W 
jakie pół godziny przychodzi i ślusarz: otworzył ten zwyczajny zamek wytrychem, 
ale angielskiemu zatrzaskowi nie mo Ŝe da ć rady. Kr ęci, wierci - na pró Ŝno...  
Dyma znowu po narz ędzia, na co znowu schodzi mu z pół godziny, a tymcz asem w 
podwórzu zbiegowisko, wrzask, a na drugim pi ętrze pani baronowa dostaje 
najstraszniejszych spazmów. 
Komornik ci ągle czeka na schodach, a Ŝ tu wpada do niego Maruszewicz. "Panie! - 
wola - zobacz no, co ci dokazuj ą..." Komornik wybiega na dziedziniec i widzi 
tak ą scen ę: Okno na trzecim pi ętrze otwarte (miarkuj pan, w lutym!) i z owego 
okna lec ą na podwórze: sienniki, kołdry, ksi ąŜki, trupie główki i tam dalej. 
Niedługo poczekawszy, zje ŜdŜa na sznurze kufer, a po nim łó Ŝko. 
No i có Ŝ pan na to?" - woła Maruszewicz. 
"Trzeba spisa ć protokół - mówi komornik. - Zreszt ą wyprowadzaj ą si ę, wi ęc mo Ŝe 
nie warto im przeszkadza ć". 
Wtem - nowa szopka. W otwartym oknie na trzecim pi ętrze ukazuje si ę krzesło, na 
krze śle siada Patkiewicz, dwaj koledzy spychaj ą go i - mój Patkiewicz jedzie z 
krzesłem na sznurach na dół!... To ju Ŝ i komornika zemdliło, a jeden stójkowy 
prze Ŝegnał si ę.  
 
"Kark skr ęci... - mówi ą baby. - Jezus Maria! ratuj dusz ę jego..." Maruszewicz, 
jako człowiek nerwowy, uciekł do pani Krzeszowskiej , a tymczasem krzesełko z 
Patkiewiczem zatrzymuje si ę na wysoko ści drugiego pi ętra, przy oknie baronowej.  

 
"Sko ńczcie Ŝ, panowie, z tymi Ŝartami!" - woła komornik do dwu kolegów 
Patkiewicza, którzy go spuszczali. 
"Ale ba! kiedy nam si ę sznur zerwał..." - mówi ą tamci. 
"Ratuj si ę, Patkiewicz!" - woła z góry Maleski. 
Na dziedzi ńcu awantura. Baby (ile, Ŝe niejedna mocno interesowała si ę zdrowiem 
Patkiewicza) zaczynaj ą wrzeszcze ć, stójkowi osłupieli, a komornik zupełnie 
stracił głow ę. 
"Sta ń pan na gzymsie!... Bij w okno..." - woła do Patkie wicza. Memu 
Patkiewiczowi nie trzeba było dwa razy powtarza ć. Zaczyna tedy puka ć do okna 
baronowej tak, Ŝe sam Maruszewicz nie tylko mu otworzył lufcik, ale  jeszcze 
własnor ęcznie wci ągnął chłopa do pokoju. 
Nawet baronowa przybiegła zatrwo Ŝona i mówi do Patkiewicza: 
"Bo Ŝe miłosierny! potrzebne te Ŝ to panu takie figle" 
"Inaczej nie miałbym przyjemno ści po Ŝegnać szanownej pani"- odpowiada Patkiewicz 
i słysz ę, pokazał jej takiego nieboszczyka, Ŝe baba run ęła na wznak na podłog ę, 
wołaj ąc: 
"Nie ma mnie kto broni ć!... Nie ma ju Ŝ męŜczyzn!... M ęŜczyzny!... M ęŜczyzny!..." 
Krzyczała tak gło śno, Ŝe j ą było słycha ć na całym dziedzi ńcu, i nawet komornik 
bardzo opacznie wytłomaczył sobie jej wołania, bo p owiedział do stójkowych: "Ot, 
w jak ą chorob ę wpadła biedna kobieta!... Trudno, ju Ŝ ze dwa lata jest w 
separacji z m ęŜem". 
Patkiewicz, jako medyk, pomacawszy puls baronowej, kazał jej zada ć waleriany i 
najspokojniej wyszedł. A tymczasem w ich lokalu ślusarz wzi ął si ę do odbijania 
angielskiego zatrzasku. Kiedy ju Ŝ sko ńczył swoj ą czynno ść i dobrze drzwi 
pokaleczył, Maleski nagle przypomniał sobie, Ŝe oba klucze: od zamku i od 
zatrzasku - ma w kieszeni. Ledwie baronowa doszła d o przytomno ści, zaraz ów 
adwokat pocz ął j ą namawia ć, a Ŝeby wytoczyła proces i Patkiewiczowi, i 
Maleskiemu. Ale baba jest ju Ŝ tak zra Ŝona do procesów, Ŝe tylko zwymy ślała swego 
doradc ę i przysi ęgła, i Ŝ od tej pory Ŝadnemu studentowi nie wynajmie lokalu, 
cho ćby na wieki miał sta ć pustkami. 
Potem, jak mi mówiono, z wielkim płaczem zacz ęła namawia ć Maruszewicza, a Ŝeby on 
nakłonił barona do przeproszenia jej i do sprowadze nia si ę do niej. "Ja wiem - 
szlochała - Ŝe on ju Ŝ nie ma ani grosza, Ŝe za mieszkanie nie płaci i nawet ze 
swoim lokajem jada na kredyt. Mimo to wszystko mu z apomnę i popłac ę długi, byle 
nawrócił si ę i sprowadził do domu. Bez m ęŜczyzny nie mog ę rz ądzi ć takim domem... 
umrę tu w ci ągu roku..."W tym widz ę kar ę bosk ą - zako ńczył Wirski, odmuchuj ąc 
cygaro. - A narz ędziem tej kary b ędzie baron... - A druga historia? - spytałem. 
- Druga jest krótsza, ale za to ciekawsza. Wyobra   pan sobie, Ŝe baronowa, 
baronowa Krzeszowska, zło Ŝyła wczoraj wizyt ę pani Stawskiej... 
Oj! do licha... - szepn ąłem. - To zły znak... 



- Wcale nie - rzekł Wirski. - Baronowa przyszła do pani Stawskiej, spłakała si ę, 
dostała spazmów i prosiła obie damy prawie na kl ęczkach, a Ŝeby jej zapomniały ów 
proces o lalk ę, bo inaczej nie b ędzie mie ć spokoju do ko ńca Ŝycia. - I one 
obiecały zapomnie ć? - Nie tylko obiecały, ale jeszcze ucałowały j ą i nawet 
przyrzekły wyjedna ć jej przebaczenie u Wokulskiego o którym baronowa o dzywa si ę 
z wielkimi pochwałami... 
- Oj, do diabła!... - zawołałem. - Po có Ŝ one z ni ą rozmawiały o Wokulskim?...  
Gotowe nieszcz ęście... - Ale, co pan mówisz! - reflektował mnie Wir ski. - To 
kobieta skruszona, Ŝałuje za grzechy i niezawodnie poprawi si ę.  
 
Była ju Ŝ północ, wi ęc sobie poszedł. Nie zatrzymywałem go, bo mnie troc hę zraził 
swą wiar ą w skruch ę baronowej. Ha! zreszt ą kto j ą tam wie, mo Ŝe si ę i naprawd ę 
nawróciła?... Postscriptum. Byłem pewny, Ŝe MacMahonowi uda si ę zrobi ć zamach na 
rzecz małego Napoleonka. Tymczasem dzi ś dowiaduj ę si ę, Ŝe MacMahon upadł, 
prezydentem rzeczypospolitej został mieszczanin Gré vy, a mały Napoleonek 
pojechał na wojn ę, do jakiego ś Natalu do Afryki.Trudna rada - niech si ę chłopak 
uczy wojowa ć. Za jakie pół roku wróci okryty sław ą, tak Ŝe go sami Francuzi 
gwałtem zaczn ą ci ągnąć do siebie, a my tymczasem - o Ŝenimy Stacha z pani ą 
Helen ą. 
O, bo ja, kiedy uwezm ę si ę na co, to mam metternichowskie sposoby i rozumiem 
naturalny bieg rzeczy. 
Niech wi ęc Ŝyje Francja z Napoleonidami, a Wokulski z pani ą Stawsk ą!... 
 
 
ROZDZIAŁ DWUNASTY  
DAMY I KOBIETY 
 
W minionym karnawale i w bie Ŝącym wielkim po ście fortuna po raz trzeci czy 
czwarty znowu łaskawym okiem spojrzała na dom pana Łęckiego.  

 
Jego salony były pełne go ści, a do przedpokoju sypały si ę bilety wizytowe jak 
śnieg. I znowu pan Tomasz znalazł si ę w tej szcz ęśliwej pozycji, Ŝe nie tylko 
miał kogo przyjmowa ć, ale nawet mógł robi ć wybór pomi ędzy odwiedzaj ącymi.  

 
- Pewnie ju Ŝ niedługo umr ę - mówił nieraz do córki. - Mam jednak t ę satysfakcj ę, 
Ŝe ludzie ocenili mnie cho ć przed śmierci ą.  
 
Panna Izabela słuchała tego z u śmiechem. Nie chciała rozprasza ć ojcowskich 
złudze ń, ale była pewna, Ŝe rój wizytuj ących jej składa hołdy - nie ojcu.  

 
WszakŜe pan Niwi ński, najwykwintniejszy aran Ŝer, najcz ęściej z ni ą ta ńczył, nie 
z ojcem. Pan Malborg, wzór dobrych manier i wyroczn ia mody, z ni ą rozmawiał, nie 
z ojcem, a pan Szastalski, przyjaciel poprzedzaj ących, nie przez ojca, tylko 
przez ni ą czuł si ę nieszcz ęśliwym i niepocieszonym. Pan Szastalski wyra  nie jej 
to o świadczył, a chocia Ŝ sam nie był ani najwykwintniejszym tancerzem jak p an 
Niwi ński, ani wyroczni ą mody jak pan Malborg, był jednak przyjacielem panó w:  
Niwi ńskiego i Malborga. Mieszkał blisko nich, z nimi jad ał, z nimi sprowadzał 
sobie angielskie lub francuskie garnitury, damy za ś dojrzałe nie mog ąc w nim 
dopatrze ć Ŝadnych innych zalet, nazywały go przynajmniej poety cznym. 
Dopiero drobny fakt, jedno zdanie zmusiło pann ę Izabel ę do szukania w innym 
kierunku tajemnicy jej triumfów. 
Podczas pewnego balu rzekła do panny Pantarkiewiczó wny: 
- Nigdy tak dobrze nie bawiłam si ę w Warszawie jak tego roku. - Bo jeste ś 
zachwycaj ąca - odpowiedziała krótko panna Pantarkiewiczówna, zasłaniaj ąc si ę 
wachlarzem, jakby chciała ukry ć mimowolne ziewni ęcie...  

 
- Panny "w tym wieku" umiej ą by ć interesuj ące - odezwała si ę na cały głos pani z 
de Ginsów Upadalska do pani z Fertalskich Wywrotnic kiej. 
Ruch wachlarza panny Pantarkiewiczówny i słówko pan i z de Ginsów Upadalskiej 
zastanowiły pann ę Izabel ę. Za du Ŝo miała rozumu, a Ŝeby nie zorientowa ć si ę w 
sytuacji, jeszcze tak jaskrawo o świetlonej.  

 



"CóŜ to za wiek? - my ślała. - Dwadzie ścia pi ęć lat jeszcze nie stanowi ą <tego 
wieku>... Co one mówi ą?..."  

 
Spojrzała na bok i zobaczyła utkwione w siebie oczy  Wokulskiego. Poniewa Ŝ miała 
do wyboru albo przypisa ć swoje triumfy "temu wiekowi", albo Wokulskiemu, wi ęc... 
pocz ęła zastanawia ć si ę nad Wokulskim. 
Kto wie, czy nie był on mimowolnym twórc ą uwielbie ń, które j ą ze wszech stron 
otaczały?... Zacz ęła przypomina ć sobie. Przede wszystkim ojciec pana Niwi ńskiego 
miał kapitały w spółce, któr ą zało Ŝył Wokulski, a która (o czym było wiadomo 
nawet pannie Izabeli) przynosiła wielkie zyski. Nas t ępnie pan Malborg, który 
uko ńczył jak ąś szkoł ę techniczn ą (z czym si ę nie zdradzał), za po średnictwem 
Wokulskiego (co w najgł ębszej zachował dyskrecji) starał si ę o posad ę przy 
kolei. I rzeczywi ście, dostał tak ą, która posiadała jedn ą wielk ą zalet ę, Ŝe nie 
wymagała pracy, i jedn ą straszn ą wad ę, Ŝe nie dawała trzech tysi ęcy rubli 
pensji. Pan Malborg miał nawet o to Ŝal do Wokulskiego; lecz ze wzgl ędu na 
stosunki ograniczał si ę na wymawianiu jego nazwiska z ironicznym półu śmiechem.  

 
Pan Szastalski nie miał kapitałów w spółce ani posa dy przy kolei. Ale poniewa Ŝ 
dwaj jego przyjaciele, panowie Niwi ński i Malborg, mieli do Wokulskiego 
pretensj ę, wi ęc i on miał do Wokulskiego pretensj ę, któr ą formułował, wzdychaj ąc 
obok panny Izabeli i mówi ąc: 
- S ą ludzie szcz ęśliwi, którzy...  

 
O tym, jak wygl ądaj ą ci "którzy...", panna Izabela nigdy nie mogła si ę 
dowiedzie ć. Tylko przy wyrazie "którzy" przychodził jej na my śl Wokulski. Wtedy 
zaciskała drobne pi ęści i mówiła do siebie:  

 
"Despota... tyran..." 
Choć Wokulski nie zdradzał najmniejszej skłonno ści ani do tyranii, ani do 
despotyzmu. Tylko przypatrywał si ę jej i my ślał:  

 
"Ty Ŝeś to czy... nie ty?... "  

 
Czasami na widok młodszych i starszych elegantów ot aczaj ących pann ę Izabel ę, 
której oczy błyszczały jak brylanty albo jako gwiaz dy, po niebie jego zachwytów 
przelatywał obłok i rzucał mu na dusz ę cie ń nieokre ślonej w ątpliwo ści. Ale 
Wokulski na cienie zamykał oczy. Panna Izabela była  jego Ŝyciem, szcz ęściem, 
sło ńcem, którego nie mogły za ćmić jakie ś przelotne chmurki, mo Ŝe nawet zgoła 
urojone. Niekiedy przychodził mu na my śl Geist, zdziczały m ędrzec w śród wielkich 
pomysłów, który wskazywał mu inny cel ani Ŝeli miło ść panny Ł ęckiej. Ale wówczas 
starczyło Wokulskiemu jedno spojrzenie panny Izabel i, a Ŝeby go otrze  wi ć z 
mrzonek.  

 
"Co mi tam ludzko ść! - mówił wzruszaj ąc ramionami. - Za cał ą ludzko ść i za cał ą 
przyszło ść świata, za moj ą własn ą wieczno ść... nie oddam jednego jej 
pocałunku..." I na my śl o tym pocałunku działo si ę z nim co ś niezwykłego. Wola w 
nim słabła, czuł, Ŝe traci przytomno ść, i a Ŝeby odzyska ć j ą, musiał znowu 
zobaczy ć pann ę Izabel ę w towarzystwie elegantów. I dopiero wówczas, gdy s łyszał 
jej szczery śmiech i stanowcze zdania, kiedy widział jej ogniste  spojrzenia 
rzucane na panów: Niwi ńskiego, Malborga i Szastalskiego, przez mgnienie ok a 
zdawało mu si ę, Ŝe spada przed nim zasłona, poza któr ą widzi jaki ś inny świat i 
jak ąś inn ą pann ę Izabel ę. Wtedy, nie wiadomo sk ąd, zapalała si ę przed nim jego 
młodo ść pełna tytanicznych wysiłków. Widział swoj ą prac ę nad wydobyciem si ę z 
nędzy, słyszał świst pocisków, które kiedy ś przelatywały mu nad głow ą, a potem 
widział laboratorium Geista, gdzie rodziły si ę niezmierne wypadki, i spogl ądaj ąc 
na panów: Niwi ńskiego, Malborga i Szastalskiego; my ślał:  

 
"Co ja tu robi ę?..: Sk ąd ja modl ę si ę do jednego z nimi ołtarza?..." Chciał 
roze śmia ć si ę, ale znowu wpadał w moc obł ędu. I znowu wydawało mu si ę, Ŝe takie 
jak jego Ŝycie warto zło Ŝyć u nóg takiej jak panna Izabela kobiety. 
Bąd  jak b ąd , pod wpływem nieostro Ŝnego słówka pani z de Ginsów Upadalskiej, w 
pannie Izabeli pocz ęła wytwarza ć si ę zmiana na korzy ść Wokulskiego. Z uwag ą 
przysłuchiwała si ę rozmowom panów odwiedzaj ących jej ojca i w rezultacie 



spostrzegła, Ŝe ka Ŝdy z nich ma albo kapitalik, który chce umie ści ć u 
Wokulskiego, "bodajby na pi ętna ście procent", albo kuzyna, któremu chce wyrobi ć 
posad ę, albo pragnie pozna ć si ę z Wokulskim dla jakich ś innych celów. Co si ę za ś 
tyczy dam, te albo równie Ŝ chciały kogo ś protegowa ć, albo miały córki na wydaniu 
i nawet nie taiły si ę, Ŝe pragn ą odbi ć Wokulskiego pannie Izabeli, albo, o ile 
nie były zbyt dojrzałymi, rade były uszcz ęśliwi ć go same.  

 
- Oto by ć Ŝoną takiego człowieka! - mówiła z Fertalskich Wywrotni cka. 
- Cho ćby nawet i nie Ŝoną! - odparła z u śmiechem baronowa von Ples, której m ąŜ 
od pi ęciu lat był sparali Ŝowany. "Tyran... despota..." - powtarzała panna 
Izabela, czuj ąc, Ŝe lekcewa Ŝony przez ni ą kupiec zwraca ku sobie wiele spojrze ń, 
nadziei i zazdro ści.  

 
Pomimo resztek pogardy i wstr ętu, jakie w niej jeszcze tlały, musiała przyzna ć, 
Ŝe ten szorstki i ponury człowiek wi ęcej znaczy i lepiej wygl ąda ani Ŝeli 
marszałek, baron Dalski, a nawet ani Ŝeli panowie: Niwi ński, Malborg i 
Szastalski. 
Najsilniej jednak wpłyn ął na postanowienia jej ksi ąŜę. 
Ksi ąŜę, na którego pro śbę Wokulski nie tylko w grudniu roku zeszłego nie chc iał 
ofiarowa ć pani Krzeszowskiej dziesi ęciu tysi ęcy rubli, ale nawet w styczniu i 
lutym roku bie Ŝącego nie dał ani grosza na protegowanych przez nieg o ubogich, 
ksi ąŜę na chwil ę stracił serce do Wokulskiego. Wokulski zrobił ksi ęciu przykry 
zawód. Ksi ąŜę s ądził i wierzył, i Ŝ ma prawo tak s ądzi ć, Ŝe człowiek podobny 
Wokulskiemu, raz posiadłszy ksi ąŜęcą Ŝyczliwo ść, powinien wyrzec si ę nie tylko 
swoich gustów i interesów, ale nawet maj ątku i osoby. śe powinien lubi ć to, co 
lubi ksi ąŜę, nienawidzie ć tego, co nienawidzi ksi ąŜę, słu Ŝyć tylko ksi ęcia celom 
i dogadza ć tylko jego upodobaniom. Tymczasem ten parweniusz ( aczkolwiek 
niew ątpliwie dobry szlachcic) nie tylko nie my ślał by ć ksi ąŜęcym sług ą, ale 
nawet odwa Ŝył si ę by ć samodzielnym człowiekiem; nieraz sprzeczał si ę z ksi ęciem, 
a co gorsza, wr ęcz odmawiał jego Ŝądaniom.  

 
"Szorstki człowiek... interesowny... egoista!..." -  my ślał ksi ąŜę, ale coraz 
mocniej dziwił si ę zuchwalstwu dorobkiewicza. 
Traf zdarzył, Ŝe pan Ł ęcki, nie mog ąc ju Ŝ ukry ć zabiegów Wokulskiego o pann ę 
Izabel ę, zapytał ksi ęcia o zdanie o Wokulskim i o rad ę. 
Otó Ŝ ksi ąŜę, pomimo rozmaitych słabo ści, był z gruntu uczciwym człowiekiem. W 
sądzie o ludziach nie polegał na własnym upodobaniu, ale zasi ęgał opinii. 
Poprosił wi ęc pana Ł ęckiego o par ę tygodni zwłoki "dla uformowania sobie 
zdania", a poniewa Ŝ miał rozmaite stosunki i jakby własn ą policj ę, podowiadywał 
si ę wi ęc ró Ŝnych rzeczy. Naprzód tedy zauwa Ŝył, Ŝe szlachta, lubo o Wokulskim 
odzywa si ę z przek ąsem jako o dorobkiewiczu i demokracie, w cicho ści jednak 
chełpi si ę nim: Zna ć, Ŝe nasza krew, cho ć przystał do kupców!  

 
Ile razy za ś chodziło o przeciwstawienie kogo ś Ŝydowskim bankierom, 
najzakamienialsi szlachcice wysuwali naprzód Wokuls kiego. 
Kupcy, a nade wszystko fabrykanci, nienawidzili Wok ulskiego, najci ęŜsze jednak 
zarzuty, jakie mu stawiali, były te: "To szlachcic. .. wielki pan...  
polityk!...", czego znowu ksi ąŜę w Ŝaden sposób nie mógł mu bra ć za złe... 
Najciekawszych jednak wiadomo ści dostarczyły ksi ęciu zakonnice. Był jaki ś furman 
w Warszawie i jego brat dró Ŝnik na Kolei Warszawsko-Wiede ńskiej, którzy 
błogosławili Wokulskiego. Byli jacy ś studenci, którzy gło śno opowiadali, Ŝe 
Wokulski daje im stypendia; byli rzemie ślnicy, którzy zawdzi ęczali mu warsztaty, 
byli kramarze, którym Wokulski pomógł do zało Ŝenia sklepów.  

 
Nie brakło nawet (o czym siostry mówiły z pobo Ŝną zgroz ą i rumieni ąc si ę), nie 
brakło nawet kobiety upadłej, któr ą Wokulski wydobył z n ędzy, oddał do 
magdalenek i ostatecznie zrobił z niej uczciw ą kobiet ę, o ile (mówiły siostry) 
taka osoba mo Ŝe by ć uczciw ą kobiet ą. 
Relacje te nie tylko zdziwiły, ale wprost przestras zyły ksi ęcia. I naraz 
Wokulski spot ęŜniał w jego opinii. Był przecie człowiekiem, który ma swój własny 
program, ba! nawet prowadzi polityk ę na własn ą r ękę, i który ma wielkie 
znaczenie w śród pospólstwa...  

 



Tote Ŝ kiedy ksi ąŜę w oznaczonym terminie przyszedł do pana Ł ęckiego, nie 
omieszkał jednocze śnie zobaczy ć si ę z pann ą Izabel ą. W znacz ący sposób u ścisn ął 
j ą i powiedział te zagadkowe słowa:  

 
- Szanowna kuzynko, trzymasz w r ęku niezwykłego ptaka... Trzymaj Ŝe go i pie ść 
tak, a Ŝeby wyrósł na po Ŝytek nieszcz ęśliwemu krajowi... Panna Izabela bardzo 
zarumieniła si ę; odgadła, Ŝe owym niezwykłym ptakiem jest Wokulski. 
"Tyran... despota!..." - pomy ślała.  

 
Pomimo to w stosunku Wokulskiego do panny Izabeli p ierwsze lody były przełamane.  
JuŜ decydowała si ę wyj ść za niego...  

 
Pewnego dnia, kiedy pan Ł ęcki był troch ę niezdrów, a panna Izabela czytała w 
swoim gabinecie, dano jej zna ć, Ŝe w salonie czeka pani W ąsowska. Panna Izabela 
natychmiast wybiegła tam i zastała, oprócz pani W ąsowskiej, kuzynka Ochockiego, 
który był bardzo zachmurzony. 
Obie przyjaciółki ucałowały si ę z demonstracyjn ą czuło ści ą, ale Ochocki, który 
widział nie patrz ąc, spostrzegł, Ŝe albo jedna z nich, albo obie maj ą do siebie 
jak ąś pretensj ę, zreszt ą niewielk ą.  

 
"Czyby o mnie?... - pomy ślał. - Nie trzeba si ę zbytecznie anga Ŝować..." - A, i 
kuzynek jest tutaj! - rzekła panna Izabela, podaj ąc mu r ękę - czegó Ŝ taki 
smutny? 
- Powinien by ć wesoły - wtr ąciła pani W ąsowska - gdy Ŝ przez cał ą drog ę, od banku 
do was, umizgał si ę do mnie, i to z dobrym skutkiem. Na rogu Alei pozw oliłam mu 
odpi ąć dwa guziki u r ękawiczki i pocałowa ć si ę w r ękę. Gdyby ś wiedziała, Belu, 
jak on nie umie całowa ć...  

 
- Tak?... - zawołał Ochocki, rumieni ąc si ę powy Ŝej czoła .Dobrze! Od tej pory 
nigdy nie pocałuj ę pani w r ękę... Przysi ęgam... 
- Jeszcze dzi ś przed wieczorem pocałujesz mnie pan w obie - odpar ła pani 
Wąsowska. - Czy mog ę zło Ŝyć uszanowanie panu Ł ęckiemu? - spytał uroczy ście 
Ochocki i nie czekaj ąc na odpowied   panny Izabeli, wyszedł z salonu.  

 
- Zawstydziła ś go - rzekła panna Izabela.  

 
- To niech si ę nie umizga, kiedy nie umie. W podobnych wypadkach niezr ęczno ść 
jest śmiertelnym grzechem. Czy nieprawda?  

 
- Kiedy Ŝeś przyjechała?  

 
- Wczoraj rano - odpowiedziała pani W ąsowska. - Ale dwa razy musiałam by ć w 
banku, w magazynie, zrobi ć porz ądki u siebie. Tymczasem asystuje mi Ochocki, 
dopóki nie znajd ę kogo ś zabawniejszego. Je Ŝeli mi kogo odst ąpisz... - dodała z 
akcentem.  

 
- Có Ŝ znowu za pogłoski! - rzekła, rumieni ąc si ę panna Izabela. 
- Które doszły a Ŝ do mnie na wie ś. Starski opowiadał mi, nie bez zazdro ści, Ŝe w 
tym roku, jak zawsze zreszt ą, była ś królow ą. Podobno Szastalski zupełnie głow ę 
stracił.  

 
- I obaj jego równie nudni przyjaciele - wtr ąciła panna Izabela z u śmiechem. - 
Wszyscy trzej kochali si ę we mnie co wieczór, ka Ŝdy o świadczał mi si ę w takich 
godzinach, a Ŝeby nie przeszkadza ć innym, a pó  niej wszyscy trzej zwierzali si ę 
przed sob ą ze swoich cierpie ń. Ci panowie wszystko robi ą na spółk ę.  
 
- A ty co na to? 
Panna Izabela wzruszyła ramionami. 
- Ty mnie pytasz? - rzekła. 
- Słyszałam równie Ŝ - mówiła pani W ąsowska - Ŝe Wokulski o świadczył si ę... Panna 
Izabela zacz ęła bawi ć si ę kokard ą swej sukni.  

 



- No, zaraz: o świadczył si ę!... O świadcza mi si ę, ile razy mnie widzi: patrz ąc 
na mnie, nie patrz ąc, mówi ąc, nie mówi ąc... jak zwykle oni.  

 
- A ty?  
- Tymczasem przeprowadzam mój program. - Wolno wied zie ć, jaki?  
- Owszem, nawet zale Ŝy mi, a Ŝeby nie był tajemnic ą. Naprzód, jeszcze u 
prezesowej... Jak Ŝe ona si ę ma? 
- Bardzo  le - odparła pani W ąsowska. - Starski ju Ŝ prawie nie opuszcza jej 
pokoju, a rejent przyje ŜdŜa co dzie ń, ale zdaje si ę na pró Ŝno... Wi ęc co do 
programu?... 
- Jeszcze w Zasławku - ci ągnęła panna Izabela - wspomniałam o pozbyciu si ę tego 
sklepu (tu oblał j ą rumieniec), który te Ŝ ma by ć sprzedany najpó  niej w czerwcu.  

 
- Pysznie. Có Ŝ dalej? 
- Nast ępnie mam kłopot z t ą spółk ą handlow ą. On, rozumie si ę, rzuciłby j ą 
natychmiast, ale ja si ę zastanawiam. Przy spółce dochody wynosz ą około 
dziewi ęćdziesi ęciu tysi ęcy rubli, bez niej tylko trzydzie ści tysi ęcy, wi ęc 
pojmujesz, Ŝe moŜna waha ć si ę.  
 
- Widz ę, Ŝe zaczynasz zna ć si ę na cyfrach. Panna Izabela pogardliwie rzuciła 
r ęką. 
- Ach, ju Ŝ chyba nigdy nie poznam si ę z nimi. Ale on mi to wszystko tłomaczy, 
troch ę ojciec... i troch ę ciotka. 
- I mówisz z nim tak wprost?... 
- No nie... Ale poniewa Ŝ nam nie wolno pyta ć si ę o wiele rzeczy, wi ęc musimy tak 
prowadzi ć rozmow ę, a Ŝeby nam wszystko powiedziano. Czy Ŝbyś tego nie rozumiała?  

 
- Owszem. I có Ŝ dalej? - badała pani W ąsowska, nie bez odcienia niecierpliwo ści.  

 
- Ostatni warunek dotyczył strony czysto moralnej. Dowiedziałam si ę, Ŝe nie ma 
Ŝadnej rodziny, co jest jego najwi ększ ą zalet ą, i zastrzegłam sobie, Ŝe utrzymam 
wszystkie moje dotychczasowe stosunki... - A on zgo dził si ę bez szemrania? Panna 
Izabela troch ę z góry spojrzała na przyjaciółk ę. 
- W ątpiła ś? - rzekła. 
- Ani przez chwil ę. Wi ęc Starski, Szastalski... 
- Ale Ŝ Starski, Szastalski, ksi ąŜę, Malborg... no wszyscy, wszyscy, których 
podoba mi si ę wybra ć dzi ś i na przyszło ść, wszyscy musz ą bywa ć w moim domu. Czy 
moŜe by ć inaczej?...  

 
- Bardzo słusznie. I nie obawiasz si ę scen zazdro ści?  

 
Panna Izabela za śmiała si ę.  
 
- Ja i sceny!... Zazdro ść i Wokulski... Cha! Cha! Cha!... Ale Ŝ nie ma na świecie 
człowieka, który o śmieliłby si ę zrobi ć mi scen ę, a tym bardziej on... Nie masz 
poj ęcia o jego uwielbieniu, poddaniu si ę... A jego bezgraniczna ufno ść, nawet 
zrzeczenie si ę wszelkiej osobisto ści, doprawdy rozbrajaj ą mnie... I kto wie, czy 
to jedno nie przywi ąŜe mnie do niego.  

 
Pani W ąsowska nieznacznie przygryzła usta. 
- B ędziecie bardzo szcz ęśliwi, a przynajmniej... ty - rzekła, pohamowawszy 
westchnienie. - Chocia Ŝ... 
- Widzisz jakie ś: chocia Ŝ? - spytała panna Izabela z nieudanym zdziwieniem.  

 
- Powiem ci co ś - ci ągnęła pani W ąsowska tonem niezwykłego u niej spokoju. - 
Prezesowa bardzo lubi Wokulskiego, zdaje mi si ę, Ŝe go bardzo dobrze zna, cho ć 
nie wiem sk ąd, i cz ęsto rozmawiała ze mn ą o nim. I wiesz, co mi raz 
powiedziała?... 
- Ciekawam?... - odparła panna Izabela, coraz mocni ej zdziwiona. 
- Powiedziała mi: obawiam si ę, Ŝe Bela wcale nie rozumie Wokulskiego. zdaje mi 
si ę, Ŝe z nim igra, a z nim igra ć nie mo Ŝna. I jeszcze zdaje mi si ę, Ŝe oceni go 



za pó  no...  

 
-Tak powiedziała prezesowa? - rzekła chłodno panna Izabela. 
- Tak! Zreszt ą powiem ci wszystko. Swoj ą rozmow ę zako ńczyła słowami, które 
dziwnie mnie poruszyły... "Wspomnisz sobie moje sło wa, Kaziu, Ŝe tak b ędzie, bo 
umieraj ący widz ą ja śniej..."  

 
- Czy z prezesow ą a Ŝ tak  le?  

 
- W ka Ŝdym razie niedobrze - sucho zako ńczyła pani W ąsowska, czuj ąc, Ŝe rozmowa 
zaczyna si ę rwa ć. 
Nastała chwila milczenia, któr ą szcz ęściem przerwało wej ście Ochockiego. Pani 
Wąsowska znowu bardzo serdecznie po Ŝegnała pann ę Izabel ę i rzucaj ąc na swego 
towarzysza ogniste spojrzenie, rzekła: - Wi ęc teraz jedziemy do mnie na obiad.  

 
Ochocki zrobił wielk ą min ę, która miała oznacza ć, Ŝe nie pojedzie z pani ą 
Wąsowsk ą. Nachmurzywszy si ę jednak jeszcze bardziej, wzi ął kapelusz i wyszedł. 
Gdy wsiedli do powozu, odwrócił si ę bokiem do pani W ąsowskiej i spogl ądaj ąc na 
ulic ę zacz ął: - śeby ta Bela raz ju Ŝ sko ńczyła z Wokulskim tak albo owak... 
- Zapewne wolałby ś pan: tak, a Ŝeby zosta ć jednym z przyjaciół domu? Ale to si ę 
na nic nie zdało - rzekła pani W ąsowska.  

 
- Bardzo prosz ę, moja pani - odparł z oburzeniem. - To nie mój fac h... Zostawiam 
to Starskiemu i jemu podobnym... 
- Wi ęc có Ŝ panu zale Ŝy na tym, a Ŝeby Bela sko ńczyła? 
- Bardzo wiele. Dałbym sobie głow ę uci ąć, Ŝe Wokulski zna jak ąś wa Ŝną tajemnic ę 
naukową, ale jestem pewny, Ŝe nie odkryje mi jej, dopóki sam b ędzie w takiej 
gor ączce... Ach, te kobiety z ich obrzydliw ą kokieteri ą...  

 
- Wasza jest mniej obrzydliwa? - spytała pani W ąsowska. 
- Nam wolno. 
- Wam wolno... pyszny sobie!... - oburzyła si ę. - I to mówi człowiek post ępowy, 
w wieku emancypacji!... 
- Niech licho we  mie emancypacj ę! - odparł Ochocki. - Pi ękna emancypacja. Wy 
chciałyby ście mie ć wszystkie przywileje: m ęskie i kobiece, a Ŝadnych 
obowi ązków... Drzwi im otwieraj, ust ępuj im miejsca, za które zapłaciłe ś, kochaj 
si ę w nich, a one... - Bo my jeste śmy waszym szcz ęściem - odpowiedziała drwi ąco 
pani W ąsowska.  

 
- Co to za szcz ęście?... Sto pi ęć kobiet przypada na stu m ęŜczyzn, wi ęc czym si ę 
tu dro Ŝyć? 
- Tote Ŝ pa ńskie wielbicielki, garderobiane, zapewne nie dro Ŝą si ę. 
- Naturalnie! Ale najniezno śniejsze s ą wielkie damy i słu Ŝące z restauracji. Co 
to za wymagania, jakie grymasy!...  
 
- Zapominasz si ę pan - rzekła dumnie pani W ąsowska. 
- No, to pocałuj ę w r ączk ę - odparł, natychmiast wykonuj ąc swój zamiar. 
- Prosz ę nie całowa ć w t ę r ękę... 
- Wi ęc w tamt ą... 
- A co, nie powiedziałam, Ŝe przed wieczorem pocałujesz mnie pan w obie r ęce?  
- Ach, jak Boga kocham!... Nie chc ę by ć u pani na obiedzie... tu wysiadam... - 
Zatrzymaj pan powóz. 
- Po co?... - No, je Ŝeli chcesz tu wysi ąść...  

 
- Wła śnie, Ŝe tu nie wysi ądę... O, ja nieszcz ęśliwy z takim podłym 
usposobieniem!...  

 
Wokulski przychodził do pa ństwa Ł ęckich co kilka dni i najcz ęściej zastawał 
tylko pana Tomasza, który witał go z ojcowsk ą czuło ści ą, a nast ępnie po par ę 
godzin rozmawiał o swoich chorobach lub o swoich in teresach, daj ąc z lekka do 
zrozumienia, Ŝe uwa Ŝa go ju Ŝ za członka rodziny. 



Panny Izabeli zazwyczaj nie było wtedy w domu: była  u hrabiny ciotki, u 
znajomych albo w magazynach. Je Ŝeli za ś Wokulski trafił szcz ęśliwie, rozmawiali 
ze sob ą krótko i o rzeczach oboj ętnych, gdy Ŝ panna Izabela nawet i wówczas albo 
wybierała si ę gdzie ś, albo u siebie przyjmowała wizyty.  

 
W par ę dni po odwiedzinach pani W ąsowskiej Wokulski zastał pann ę Izabel ę. 
Podaj ąc mu r ękę, któr ą, jak zwykle, z religijn ą czci ą ucałował, rzekła: 
- Wie pan, Ŝe z prezesow ą jest bardzo niedobrze... 
Wokulski stropił si ę. 
- Biedna, zacna staruszka... Gdybym był pewny, Ŝe moje przybycie nie przestraszy 
jej, pojechałbym... Czy aby ma opiek ę? 
- O tak - odparła panna Izabela. - S ą tam baronostwo Dalscy - rzekła z u śmiechem 
- bo Ewelinka ju Ŝ wyszła za barona. Jest Fela Janocka i... Starski.. . 
Twarz jej oblał lekki rumieniec i umilkła. "Oto sku tki mego nietaktu - pomy ślał 
Wokulski. - Spostrzegła, Ŝe ten Starski wydaje mi si ę niesmacznym, i teraz 
miesza si ę na lada wspomnienie o nim. Jak Ŝe to podle z mojej strony!"Chciał 
powiedzie ć co ś Ŝyczliwego o Starskim, ale uwi ęzły mu wyrazy. Aby wi ęc przerwa ć 
kłopotliwe milczenie, rzekł: - Gdzie Ŝ w tym roku wybior ą si ę pa ństwo na lato? - 
Czy ja wiem? Ciotka Hortensja jest troch ę słaba, wi ęc mo Ŝe pojedziemy do niej do 
Krakowa. Ja jednak, musz ę przyzna ć, miałabym ochot ę do Szwajcarii, gdyby to ode 
mnie zale Ŝało. 
- A od kogó Ŝ? - spytał Wokulski.  
- Od ojca... Zreszt ą, czy ja wiem, co si ę jeszcze stanie? - odpowiedziała - 
rumieni ąc si ę i spogl ądaj ąc na Wokulskiego w sposób jej tylko wła ściwy. 
- Przypu ściwszy, Ŝe wszystko stanie si ę według woli pani - rzekł - czy mnie 
przyj ęłaby pani za towarzysza?...  

 
- Je Ŝeli pan zasłu Ŝy... Powiedziała to takim tonem, Ŝe Wokulski stracił władz ę 
nad sob ą, ju Ŝ nie wiadomo po raz który w tym roku. 
- Czym ja mog ę zasłu Ŝyć na łask ę pani? - spytał bior ąc j ą za r ękę. - Chyba 
lito ść... Nie, nie lito ść. Jest to uczucie równie przykre dla ofiarowuj ącego, 
jak i dla przyjmuj ącego. Lito ści nie chc ę. Ale niech pani tylko pomy śli, co ja 
poczn ę, tak długo nie widz ąc pani? Prawda, Ŝe i dzi ś widujemy si ę bardzo rzadko; 
pani nawet nie wie, jak wlecze si ę czas tym, którzy czekaj ą... Ale dopóki 
mieszka pani w Warszawie, mówi ę sobie: zobacz ę j ą pojutrze... jutro... Zreszt ą 
mogę zobaczy ć ka Ŝdej chwili, je Ŝeli nie pani ą, to przynajmniej ojca, Mikołaja, a 
cho ćby ten dom... 
Ach, mogłaby pani spełni ć uczynek miłosierny i jednym słowem zako ńczy ć - nie 
wiem... moje cierpienia czy przywidzenia... Wszak z na pani to zdanie, Ŝe 
najgorsza pewno ść jest lepsza od niepewno ści...  

 
- A je Ŝeli pewno ść nie jest najgorsza?... - spytała panna Izabela, ni e patrz ąc 
mu w oczy.  

 
W przedpokoju zadzwoniono, a po chwili Mikołaj poda ł bilety panów Rydzewskiego i 
Pieczarkowskiego. 
- Pro ś - rzekła panna Izabela.  

 
Do salonu weszli dwaj bardzo eleganccy młodzi ludzi e, z których jeden odznaczał 
si ę cienk ą szyj ą i do ść wyra  ną łysin ą, a drugi powłóczystymi spojrzeniami i 
subtelnym sposobem mówienia. Weszli rz ędem, jeden obok drugiego, trzymaj ąc 
kapelusze na tej samej wysoko ści. Jednakowo ukłonili si ę, jednakowo usiedli, 
jednakowo zało Ŝyli nog ę na nog ę, po czym pan Rydzewski zacz ął pracowa ć nad 
utrzymaniem swojej szyi w kierunku pionowym, a pan Pieczarkowski zacz ął mówi ć 
bez wytchnienia. 
Mówił o tym, Ŝe obecnie świat chrze ścija ński obchodzi wielki post za pomoc ą 
rautów, Ŝe przed wielkim postem był karnawał, w czasie które go bawiono si ę 
wyj ątkowo dobrze, i Ŝe po wielkim po ście nast ąpi czas najgorszy, w którym nie 
wiadomo, co robi ć. Nast ępnie zakomunikował pannie Izabeli, Ŝe podczas wielkiego 
postu obok rautów odbywaj ą si ę odczyty, na których mo Ŝna bardzo przyjemnie czas 
spędza ć, je Ŝeli si ę siedzi obok znajomych dam, i Ŝe najwykwintniejsze przyj ęcia 
w tym po ście s ą u pa ństwa Rze Ŝuchowskich.  

 



- Co ś zachwycaj ącego, co ś oryginalnego!... powiadam pani - mówił. - Kolacja,  
rozumie si ę, jak zwykle: ostrygi, homary, ryby, zwierzyna, ale  na zako ńczenie, 
dla amatorów, wie pani co?... Kasza!... Prawdziwa k asza... jaka Ŝ to?... 
- Tatarska - wtr ącił pierwszy i ostatni raz pan Rydzewski. 
- Nie tatarska, ale tatarczana. Co ś cudownego, co ś bajecznego!... Ka Ŝde ziarnko 
wygl ąda tak, jakby oddzielnie gotowane... Formalnie zaja damy si ę ni ą: ja, ksi ąŜę 
Kiełbik, hrabia  ledzi ński... Co ś przechodz ącego wszelkie poj ęcie... Podaje si ę 
zwyczajnie, na srebrnych półmiskach.  

 
Panna Izabela z takim zachwytem patrzyła na mówi ącego, w taki sposób ka Ŝdy jego 
wyraz podkre ślała ruchem, u śmiechem lub spojrzeniem, Ŝe Wokulskiemu zacz ęło 
robi ć si ę ciemno w oczach. Wi ęc wstał i po Ŝegnawszy towarzystwo, wybiegł na 
ulic ę.  
 
"Nie rozumiem tej kobiety! - pomy ślał. - Kiedy ona jest sob ą, z kim ona jest 
sob ą?..." 
Ale po przej ściu paruset kroków na mrozie ochłon ął.  

 
 "W rezultacie - my ślał - có Ŝ w tym nadzwyczajnego? Musi Ŝyć z lud  mi, do 
których nawykła; a je Ŝeli z nimi Ŝyje, musi słucha ć ich błaze ńskiej rozmowy. Co 
ona za ś temu winna, Ŝe jest pi ękna jak bóstwo i Ŝe dla ka Ŝdego jest bóstwem?...  

 
Chocia Ŝ... gust do podobnego towarzystwa... Ach, jaki Ŝ ja jestem nikczemny, 
zawsze i zawsze nikczemny!.." 
Ile razy po wizycie u panny Izabeli jak dokuczliwe muchy rzucały si ę na niego 
wątpliwo ści, biegł do pracy. Przegl ądał rachunki, uczył si ę angielskich słówek, 
czytał nowe ksi ąŜki. A gdy i to nie pomagało, szedł do pani Stawskie j, u niej 
spędzał cały wieczór i dziwna rzecz, w jej towarzystwi e znajdował je Ŝeli nie 
zupełny spokój, to przynajmniej ukojenie... 
Rozmawiali o rzeczach najzwyklejszych. Najcz ęściej ona opowiadała mu o tym, Ŝe w 
sklepie Milerowej interesa id ą coraz lepiej, poniewa Ŝ ludzie dowiedzieli si ę, Ŝe 
sklep ten w wi ększej cz ęści nale Ŝy do pana Wokulskiego. Potem mówiła, Ŝe Helunia 
robi si ę coraz grzeczniejsza, a je Ŝeli jest kiedy niegrzeczn ą, wówczas babcia 
straszy j ą, Ŝe powie przed panem Wokulskim, i - dziecko zaraz si ę uspakaja.  
Potem jeszcze napomykała o panu Rzeckim, który bywa  tu niekiedy i jest bardzo 
lubiany przez babci ę, poniewa Ŝ opowiada jej mnóstwo szczegółów z Ŝycia pana 
Wokulskiego. I Ŝe babcia równie lubi pana Wirskiego, który po prost u zachwyca 
si ę panem Wokulskim. 
Wokulski patrzył na ni ą zdziwiony. W pierwszych czasach zdawało mu si ę, Ŝe 
słucha pochlebstw, i - uczuł przykro ść. Lecz pani Stawska opowiadała to z tak 
naiwn ą prostot ą, Ŝe powoli zacz ął odgadywa ć w niej najlepsz ą przyjaciółk ę, która 
jakkolwiek przecenia go, jednak mówi bez cienia obł udy.  

 
Spostrzegł równie Ŝ, Ŝe pani Stawska nigdy nie zajmuje si ę sob ą. Kiedy sko ńczy ze 
sklepem, my śli o Heluni, słu Ŝy matce, troszczy si ę interesami słu Ŝącej i mnóstwa 
ludzi obcych, po najwi ększej cz ęści biedaków, którzy niczym odwdzi ęczy ć si ę jej 
nie mogli. Gdy za ś i tych kiedy zabrakło, wówczas zagl ąda do klatki kanarka, 
aŜeby mu zmieni ć wod ę albo dosypa ć ziarna. 
"Anielskie serce!..." - my ślał Wokulski. Pewnego za ś wieczora rzekł do niej:  

 
- Wie pani, co mi si ę zdaje, kiedy patrz ę na pani ą?Spojrzała na niego 
zal ękniona. 
- Zdaje mi si ę, Ŝe gdyby pani dotkn ęła człowieka ci ęŜko poranionego, nie tylko 
ból by go opu ścił, ale chyba zagoiłyby mu si ę rany.  

 
- Pan my śli, Ŝe jestem czarodziejk ą? - spytała bardzo zakłopotana.  

 
- Nie, pani. Ja my śl ę, Ŝe tak jak pani wygl ądały kobiety świ ęte.  

 
- Pan Wokulski ma racj ę - potwierdziła pani Misiewiczowa. 
Pani Stawska zacz ęła si ę śmia ć.  
 



- O, ja i świ ęta!... - odparła. - Gdyby kto mógł zajrze ć w moje serce, dopiero 
przekonałby si ę, jak dalece zasługuj ę na pot ępienie... Ach, ale teraz wszystko 
mi jedno!... - zako ńczyła z desperacj ą w głosie. 
Pani Misiewiczowa nieznacznie prze Ŝegnała si ę. Wokulski nie zwrócił na to uwagi. 
Myślał o innej.  

 
Swoich uczu ć dla Wokulskiego pani Stawska nie umiałaby okre śli ć.  

 
Z widzenia znała go od lat kilku, nawet wydawał jej  si ę przystojnym człowiekiem, 
ale nic j ą nie obchodził. Potem Wokulski znikn ął z Warszawy, rozeszła si ę wie ść, 
Ŝe pojechał do Bułgarii, a pó  niej, Ŝe zrobił wielki maj ątek. Du Ŝo mówiono o 
nim, i pani Stawska zacz ęła si ę nim interesowa ć jako przedmiotem publicznej 
ciekawo ści. Gdy za ś jeden ze znajomych powiedział o Wokulskim: "To czł owiek 
diabelnie energiczny ", pani Stawskiej podobał si ę frazes: "diabelnie 
energiczny", i postanowiła lepiej przypatrze ć si ę Wokulskiemu.  

 
Z t ą intencj ą nieraz zachodziła do sklepu. Par ę razy wcale nie znalazła tam 
Wokulskiego, raz widziała go, ale z boku, a raz zam ieniła z nim par ę słów i 
wtedy zrobił na niej szczególne wra Ŝenie. Uderzył j ą kontrast pomi ędzy zdaniem: 
"diabelnie energiczny", a jego zachowaniem si ę; wcale nie wygl ądał na 
diabelnego, był raczej spokojny i smutny. I jeszcze  dostrzegła jedn ą rzecz: oto 
- miał oczy wielkie i rozmarzone, takie rozmarzone. .. 
"Pi ękny człowiek!" - pomy ślała.  

 
Pewnego dnia w lecie zetkn ęła si ę z nim w bramie domu, gdzie mieszkała. Wokulski 
spojrzał na ni ą ciekawie, a j ą ogarn ął taki wstyd, Ŝe zarumieniła si ę powy Ŝej 
oczu. Była zła na siebie za ten wstyd i za ten rumi eniec i długi czas miała 
pretensj ę do Wokulskiego, Ŝe tak ciekawie na ni ą spojrzał. 
Od tej pory nie mogła ukry ć zakłopotania, ile razy wymawiano przy niej to 
nazwisko; czuła jaki ś Ŝal, nie wiedziała jednak, czy do niego, czy do sieb ie? 
Ale najpr ędzej do siebie, gdy Ŝ pani Stawska nigdy do nikogo nie czuła Ŝalu; a 
wreszcie - có Ŝ on temu winien, Ŝe ona jest taka zabawna i bez powodu wstydzi 
si ę?... 
Gdy Wokulski kupił dom, w którym mieszkała, i gdy R zecki za jego wiedz ą zni Ŝył 
im komorne, pani Stawska (lubo jej wszyscy tłomaczy li, Ŝe bogaty wła ściciel nie 
tylko mo Ŝe, ale nawet ma obowi ązek zni Ŝać komorne) poczuła dla Wokulskiego 
wdzi ęczno ść. Stopniowo wdzi ęczno ść zamieniła si ę w podziw, gdy pocz ął bywa ć u 
nich Rzecki i opowiada ć mnóstwo szczegółów z Ŝycia swojego Stacha.  

 
- To nadzwyczajny człowiek! - mówiła jej nieraz pan i Misiewiczowa. 
Pani Stawska słuchała w milczeniu, lecz powoli dosz ła do przekonania, Ŝe 
Wokulski jest najbardziej nadzwyczajnym człowiekiem , jaki istniał na ziemi. 
Po powrocie Wokulskiego z Pary Ŝa stary subiekt cz ęściej odwiedzał pani ą Stawsk ą 
i robił przed ni ą coraz poufniejsze zwierzenia. Mówił, rozumie si ę, pod 
najwi ększym sekretem, Ŝe Wokulski jest zakochany w pannie Ł ęckiej i Ŝe on, 
Rzecki, wcale tego nie pochwala. 
W pani Stawskiej zacz ęła budzi ć si ę niech ęć do panny Ł ęckiej i współczucie dla 
Wokulskiego. Ju Ŝ wówczas przyszło jej na my śl, ale tylko na chwil ę, Ŝe Wokulski 
musi by ć bardzo nieszcz ęśliwy i Ŝe miałby wielk ą zasług ę ten, kto by wydobył go 
z sideł kokietki.  

 
Pó niej spadły na pani ą Stawsk ą dwie du Ŝe kl ęski: proces o lalk ę i utrata 
zarobków. Wokulski nie tylko nie wyparł si ę znajomo ści z ni ą, co przecie Ŝ mógł 
zrobi ć, ale jeszcze uniewinnił j ą w s ądzie i ofiarował jej korzystne miejsce w 
sklepie. 
Wówczas pani Stawska wyznała przed sam ą sob ą, Ŝe ten człowiek obchodzi j ą i Ŝe 
jest jej równie drogim jak Helunia i matka. 
Odt ąd zacz ęło si ę dla niej dziwne Ŝycie. Ktokolwiek przyszedł do nich, mówił jej 
wprost albo z ogródkami o Wokulskim. Pani Denowa, p ani Kolerowa i pani Radzi ńska 
tłomaczyły jej, Ŝe Wokulski jest najlepsz ą parti ą w Warszawie; matka napomykała, 
Ŝe Ludwiczek ju Ŝ nie Ŝyje, a zreszt ą cho ćby Ŝył, nie zasługuje na jej pami ęć.  



Nareszcie Rzecki za ka Ŝdą bytno ści ą opowiadał, Ŝe jego Stach jest nieszcz ęśliwy, 
Ŝe trzeba go ocali ć, a ocali ć go mo Ŝe tylko ona.  

 
- W jaki sposób?... - zapytała, sama niedobrze rozu miej ąc, co mówi. 
- Niech go pani pokocha, to znajdzie si ę sposób - odparł Rzecki. 
Nie odpowiedziała nic, ale w duszy robiła sobie gor zkie wyrzuty, Ŝe nie potrafi 
kocha ć Wokulskiego, cho ćby chciała. Ju Ŝ serce jej wyschło; zreszt ą ona sama nie 
jest pewna, czy ma serce. Wprawdzie my ślała wci ąŜ o Wokulskim podczas zaj ęć 
sklepowych czy w domu; czekała jego odwiedzin, a gd y nie przyszedł, była 
rozdra Ŝniona i smutna. Cz ęsto śnił jej si ę, ale to przecie nie miło ść; ona nie 
jest zdolna do miło ści. Je Ŝeli miałaby powiedzie ć prawd ę, to ju Ŝ nawet m ęŜa 
przestała kocha ć. Zdawało jej si ę, Ŝe wspomnienie o nieobecnym jest jak drzewo w 
jesieni, którego opadaj ą li ście całymi tumanami i zostaje tylko czarny szkielet .  
 
"Gdzie mnie tam do kochania! - my ślała. - We mnie ju Ŝ nami ętno ści wygasły". 
Rzecki tymczasem wci ąŜ wykonywał swój chytry plan. Z pocz ątku mówił jej, Ŝe 
panna Ł ęcka zgubi Wokulskiego, potem, Ŝe tylko inna kobieta mogłaby go 
otrze  wi ć; potem wyznał, Ŝe Wokulski jest znacznie spokojniejszy w jej 
towarzystwie, a nareszcie (ale o tym wspomniał w fo rmie domysłu), Ŝe Wokulski 
zaczyna j ą kocha ć.  
Pod wpływem tych zwierze ń pani Stawska szczuplała, mizerniała, nawet zacz ęła si ę 
trwo Ŝyć. Opanowała j ą bowiem jedna my śl: co ona odpowie, je Ŝeli Wokulski wyzna, 
Ŝe j ą kocha?... Wprawdzie serce w niej ju Ŝ od dawna zamarło, ale czy b ędzie 
miała odwag ę odepchn ąć go i przyzna ć, Ŝe j ą nic nie obchodzi? Czy mógł jej nie 
obchodzi ć człowiek taki jak on, nie dlatego, Ŝe mu co ś zawdzi ęczała, ale Ŝe był 
nieszcz ęśliwy i Ŝe j ą kochał. "Która kobieta - my ślała sobie - potrafi nie 
ulitowa ć si ę nad sercem tak gł ęboko zranionym, a tak cichym w swojej 
bole ści?"Zatopiona w wewn ętrznej walce, z której nie miała si ę nawet przed kim 
zwierzy ć, pani Stawska nie spostrzegła zmiany w post ępowaniu pani Milerowej, nie 
zauwaŜyła jej u śmiechów i półsłówek.  

 
- Jak Ŝe si ę miewa pan Wokulski? - pytała jej nieraz kupcowa. -  O, dzi ś jest pani 
mizerniutka... Pan Wokulski nie powinien ju Ŝ pozwoli ć, a Ŝeby pani tak 
pracowała... Pewnego dnia, było to jako ś w drugiej połowie marca, pani Stawska, 
wróciwszy do domu, zastała matk ę zapłakan ą. 
- Co to znaczy mamo?... Co si ę stało?... - spytała. 
- Nic, nic, moje dziecko... Co ci mam Ŝycie zatruwa ć plotkami!... Bo Ŝe 
miłosierny, jacy ci ludzie niegodziwi. - Pewnie mam a odebrała anonim. Ja co par ę 
dni odbieram anonimy, w których nawet nazywaj ą mnie kochank ą Wokulskiego, no i 
cóŜ?...Domy ślam si ę, Ŝe to sprawka pani Krzeszowskiej, i rzucam listy do pieca.  

 
- Nic, nic, moje dziecko... Gdyby Ŝ to anonimy... Ale była dzi ś u mnie ta 
poczciwa Denowa z Radzi ńsk ą i ... Ale co ja ci mam Ŝycie zatruwa ć!.. One mówi ą 
(słycha ć to podobno w całym mie ście), Ŝe ty, zamiast do sklepu chodzisz do 
Wokulskiego...  

 
Pierwszy raz w Ŝyciu w pani Stawskiej obudziła si ę lwica. Podniosła głow ę, oczy 
jej błysn ęły i odpowiedziała twardym tonem: 
- A gdyby tak było, wi ęc i có Ŝ?... 
- Bój si ę Boga, co mówisz?... - j ęknęła matka, składaj ąc r ęce. 
- No, ale gdyby tak było? - powtórzyła pani Stawska . - A m ąŜ? 
- Gdzie Ŝ on jest?... Zreszt ą, niech mnie zabije... 
- A córka?... a Helunia?... - wyszeptała staruszka.  
- Nie mówmy o Heluni, tylko o mnie... 
- Heleno... dziecko moje ... Ty przecie Ŝ nie jeste ś... - Jego kochank ą?... Tak, 
nie jestem, bo on tego jeszcze nie za Ŝądał. Co mnie obchodzi pani Denowa czy 
Radzi ńska, albo m ąŜ, który mnie opu ścił... Ju Ŝ nie wiem, co si ę ze mn ą 
dzieje...To jedno czuj ę, Ŝe ten człowiek zabrał mi dusz ę. 
- B ąd Ŝe przynajmniej rozs ądna... Zreszt ą... - Jestem ni ą, dopóki by ć mogę... 
Ale ja nie dbam o taki świat, który dwoje ludzi skazuje na tortury za to ty lko, 
Ŝe si ę kochaj ą.  
 



Nienawidzie ć si ę wolno - dodała z gorzkim u śmiechem - kra ść, zabija ć... 
wszystko, wszystko wolno, tylko nie wolno kocha ć... Ach, moja mamo, je Ŝeli ja 
nie mam racji, wi ęc dlaczegó Ŝ Jezus Chrystus nie mówił ludziom: b ąd cie 
rozs ądni, tylko - kochajcie si ę? 
 
Pani Misiewiczowa umilkła, przera Ŝona wybuchem, którego nigdy nie oczekiwała.  
Zdawało si ę, Ŝe niebo spada jej na głow ę, kiedy z ust tej goł ębicy bryzgn ęły 
zdania, jakich dotychczas nie słyszała, nie czytała , jakie jej samej nie 
przeszły przez my śl, nawet kiedy była w tyfusie.  
Na drugi dzie ń był u niej Rzecki; przyszedł z min ą zakłopotan ą, gdy mu wszystko 
opowiedziała, wyszedł złamany. Bo wła śnie dzi ś w południe zdarzył mu si ę taki 
wypadek. Do sklepu, do Szlangbauma, przyszedł kto?. .. Maruszewicz i rozmawiał z 
nim blisko godzin ę. Inni subiekci, od czasu gdy dowiedzieli si ę, Ŝe Szlangbaum 
kupuje sklep, natychmiast wobec niego spokornieli. Ale pan Ignacy zhardział i po 
odej ściu Maruszewicza zaraz zapytał:  

 
- Có Ŝ pan masz za interesa z tym łotrem, panie Henryku? 
Ale i Szlangbaum ju Ŝ zhardział, wi ęc odpowiedział panu Rzeckiemu, wysun ąwszy 
pierwej doln ą warg ę: - Maruszewicz chce dla barona po Ŝyczy ć pieni ędzy, a dla 
siebie chciałby jakiej ś posady, bo ju Ŝ gadaj ą na mie ście, Ŝe Wokulski odst ępuje 
mi swoj ą spółk ę. Za to obiecuje mi, Ŝe baron b ędzie odwiedzał mój dom z 
baronow ą... 
- I pan przyjmiesz tak ą j ędzę? - spytał Rzecki. 
- Dlaczegó Ŝ by nie?... Baron b ędzie dla mnie, a baronowa dla mojej Ŝony. W duszy 
jestem demokrat ą, ale co poczn ę, kiedy wobec głupich ludzi salon lepiej wygl ąda 
z baronami i hrabiami ani Ŝeli bez nich. Wiele robi si ę dla stosunków, panie 
Rzecki. - Winszuj ę. 
- Ale, ale... - dodał Szlangbaum. - Mówił mi jeszcz e Maruszewicz, i Ŝ po mie ście 
kursuje, Ŝe Stasiek wzi ął na utrzymanie t ę... t ę... Stawsk ą... Czy to prawda, 
panie Rzecki?... 
Stary subiekt plun ął mu pod nogi i wrócił do swego biurka. 
Nad wieczorem zaszedł do pani Misiewiczowej, a Ŝeby si ę z ni ą naradzi ć, i tu 
dowiedział si ę z ust matki, Ŝe pani Stawska dlatego tylko nie jest kochank ą 
Wokulskiego, poniewa Ŝ on tego nie Ŝądał... 
Opuścił pani ą Misiewiczow ą strapiony.  

 
"Niechby sobie była jego kochank ą - mówił w duchu. - Ojej!... ile to dam bardzo 
renomowanych s ą kochankami jeszcze jak lichych facetów... Ale to g orsze, Ŝe 
Wokulski wcale o niej nie my śli. Tu jest awantura!... Ha, trzeba co ś poradzi ć". 
Ale Ŝe sam ju Ŝ nie znajdował rady, wi ęc poszedł do doktora Szumana.  

 
 
 
ROZDZIAŁ TRZYNASTY  
W JAKI SPOSÓB ZACZYNAJĄ OTWIERAĆ SI Ę OCZY 
 
Doktór siedział przy lampie z zielon ą umbrelk ą i pilnie przegl ądał stos 
papierów. 
- Có Ŝ - spytał Rzecki - znowu doktór pracuje nad włosami ?... Phy! co za mnóstwo 
cyfr... Jak sklepowe rachunki. 
- Bo te Ŝ to s ą rachunki z waszego sklepu i waszej spółki - odparł  Szuman. 
- A pan sk ąd je masz? 
- Mam tego dosy ć. Szlangbaum namawia mnie, a Ŝebym mu powierzył mój kapitał.  
Poniewa Ŝ wol ę mie ć sze ść tysi ęcy ani Ŝeli cztery tysi ące rocznie, wi ęc jestem 
gotów wysłucha ć jego propozycji. Ale Ŝe nie lubi ę działa ć na ślepo, wi ęc 
zaŜądałem cyfr. No, i jak widz ę, zrobimy interes. Rzecki był zdumiony. 
- Nigdy nie my ślałem - rzekł - a Ŝeby ś pan zajmował si ę podobnymi kwestiami.  

 
- Bom był głupi - odparł doktór, wzruszaj ąc ramionami.- W moich oczach Wokulski 
zrobił fortun ę, Szlangbaum robi j ą, a ja siedz ę na paru groszach jak kamie ń na 
miejscu. Kto nie idzie naprzód, cofa si ę. - Ale Ŝ to nie pa ńska specjalno ść 
zbijanie pieni ędzy!...  

 



- Dlaczego nie moja? Nie ka Ŝdy mo Ŝe by ć poet ą albo bohaterem, ale ka Ŝdy 
potrzebuje pieni ędzy - mówił Szuman. - Pieni ądz jest śpi Ŝarni ą 
najszlachetniejszej siły w naturze, bo ludzkiej pra cy. On jest sezamem, przed 
którym otwieraj ą si ę wszystkie drzwi, jest obrusem, na którym zawsze mo Ŝna 
znale  ć obiad, jest lamp ą Aladyna, za której potarciem ma si ę wszystko, czego 
si ę pragnie. Czarodziejskie ogrody, bogate pałace, pi ękne królewny, wierna 
słu Ŝba i gotowi do ofiar przyjaciele, wszystko to ma si ę za pieni ądze... 
Rzecki przygryzł wargi. 
- Nie zawsze - rzekł - byłe ś pan tego zdania.  

 
- Tempora mutantur et nos mutamur in illis - spokoj nie odpowiedział doktór. - 
Dziesi ęć lat zmarnowałem na badaniu włosów, wydałem tysi ąc rubli na druk 
broszury o stu stronicach i... pies nie wspomniał a ni o niej, ani o mnie.  
Sprobuj ę dziesi ęć nast ępnych lat po świ ęci ć operacjom pieni ęŜnym i jestem z góry 
pewny, Ŝe mnie b ędą kocha ć i podziwia ć. Bylem otworzył salon i kupił ekwipa Ŝ... 
Chwil ę milczeli, nie spogl ądaj ąc na siebie. Szuman był pochmurny, Rzecki prawie 
zawstydzony. 
- Chciałbym - odezwał si ę nareszcie - pogada ć z panem o Stachu... 
Doktór niecierpliwie odsun ął od siebie papiery. 
- Co ja mu pomog ę - mrukn ął. - To nieuleczony marzyciel, który ju Ŝ nie odzyska 
rozs ądku. Fatalnie posuwa si ę do ruiny materialnej i moralnej, tak jak wy 
wszyscy i cały wasz system. 
- Jaki system?... 
- Wasz, polski system... 
- A co doktór postawisz na jego miejsce? 
 
- Nasz, Ŝydowski... 
Rzecki a Ŝ podskoczył na krze śle.  

 
- Jeszcze miesi ąc temu nazywałe ś pan śydów parchami?...  

 
- Bo oni s ą parchy. Ale ich system jest wielki: on triumfuje, kiedy wasz 
bankrutuje. 
- A gdzie Ŝ on siedzi, ten nowy system? 
- W umysłach, które wyszły z masy Ŝydowskiej, ale wzbiły si ę do szczytów 
cywilizacji. We   pan Heinego, Börnego, Lassalle'a, Marksa, Rotszyld a, 
Bleichrödera, a poznasz nowe drogi świata. To śydzi je utorowali: ci pogardzani, 
prze śladowani, ale cierpliwi i genialni.  

 
Rzecki przetarł oczy; zdawało mu si ę, Ŝe śni na jawie. Wreszcie rzekł po chwili:  

 
- Wybacz, doktór, ale... czy pan nie Ŝartujesz ze mnie?... Pół roku temu 
słyszałem od pana co ś zupełnie innego...  

 
- Pół roku temu - odparł rozdra Ŝniony Szuman - słyszałe ś pan protesty przeciw 
starym porz ądkom, a dzi ś słyszysz nowy program. Człowiek nie jest ostryg ą, która 
tak przyrasta do swojej skały, Ŝe dopiero trzeba j ą no Ŝem odrywa ć. Człowiek 
patrzy dokoła siebie, my śli, s ądzi i w rezultacie odpycha dawne złudzenia, 
przekonawszy si ę, Ŝe s ą złudzeniami... Ale pan tego nie pojmujesz ani 
Wokulski... Wszyscy bankrutujecie, wszyscy... Całe szcz ęście, Ŝe wasze miejsca 
zajmuj ą świe Ŝe siły.  

 
- Nic pana nie rozumiem. 
- Zaraz mnie pan zrozumiesz - prawił doktór, gor ączkuj ąc si ę coraz mocniej. - 
We  pan rodzin ę Ł ęckich, co oni robili? Trwonili maj ątki: trwonił dziad, ojciec 
i syn, któremu w rezultacie zostało trzydzie ści tysi ęcy ocalonych przez 
Wokulskiego i - pi ękna córka dla dopełnienia niedoborów.  

 
A co tymczasem robili Szlangbaumowie? Pieni ądze. Zbierał je dziad i ojciec, tak 
Ŝe dzi ś syn, do niedawna skromny subiekt, za rok b ędzie trz ąsł naszym handlem. A 
oni to rozumiej ą, bo stary Szlangbaum jeszcze w styczniu napisał sz arad ę:  
 



"Pierwsze po niemiecku znaczy w ąŜ, drugie ro ślina, wszystko do góry si ę 
wspina..." I zaraz mi obja śnił, Ŝe to znaczy:  

 
Szlang - Baum. Kiepska szarada, ale porz ądna robota - dodał śmiej ąc si ę doktór.  

 
Rzecki spu ścił głow ę. Szuman mówił dalej:  

 
- We   pan ksi ęcia, co on robi? Wzdycha nad "tym nieszcz ęśliwym krajem", i tyle.  
A pan baron Krzeszowski? My śli, a Ŝeby wydoby ć pieni ądze od Ŝony. A baron Dalski? 
Usycha ze strachu, a Ŝeby go nie zdradziła Ŝona. Pan Maruszewicz poluje na 
poŜyczki, a gdzie nie mo Ŝe po Ŝyczy ć, tam wykpiwa; za ś pan Starski siedzi przy 
dogorywaj ącej babce, a Ŝeby podsun ąć jej do podpisania testament uło Ŝony według 
jego my śli.  

 
Inni, wi ęksi i mniejsi panowie, przeczuwaj ąc, Ŝe cały interes Wokulskiego 
przejdzie w r ęce Szlangbauma, ju Ŝ składaj ą mu wizyty. Nie wiedz ą, biedaki! Ŝe on 
co najmniej o pi ęć procent zni Ŝy im dochody... Najm ądrzejszy za ś z nich, 
Ochocki, zamiast wyzyska ć lampy elektryczne swego systemu, my śli o machinach 
lataj ących. Ba!... zdaje mi si ę, Ŝe od kilku dni radzi o nich z Wokulskim.  

 
 Zawsze znajdzie swój swego: marzyciel marzyciela.. . 
- No, ju Ŝ chyba Stachowi nie b ędziesz doktór nic zarzucał - przerwał 
niecierpliwie Rzecki. 
- Nic, oprócz tego, Ŝe nigdy nie pilnował fachu, a zawsze gonił za mrzon kami.  
Będąc subiektem, chciał zosta ć uczonym, a zacz ąwszy uczy ć si ę, postanowił 
awansować na bohatera. Maj ątek zrobił nie dlatego, Ŝe był kupcem, ale Ŝe oszalał 
dla panny Ł ęckiej; a dzi ś, kiedy jej dosi ęga, co wreszcie bardzo jest niepewne, 
ju Ŝ zaczyna naradza ć si ę z Ochockim... Słowo honoru, nie pojmuj ę: o czym 
finansista mo Ŝe rozmawia ć z takim Ochockim?... Lunatycy!... Rzecki szczypał si ę 
w nog ę, a Ŝeby doktorowi nie zrobi ć awantury. 
- Uwa Ŝa pan - odezwał si ę po chwili - przyszedłem do pana w sprawie ju Ŝ nie 
tylko Wokulskiego, ale kobiety... Kobiety, panie Sz uman, a przeciw tym nic pan 
chyba nie znajdziesz do powiedzenia. 
- Wasze kobiety s ą akurat tyle warte, co i m ęŜczy  ni. Wokulski za dziesi ęć lat 
mógłby by ć milionerem i pot ęgą w tym kraju, ale poniewa Ŝ zwi ązał losy swoje z 
panną Ł ęck ą, wi ęc sprzedał sklep doskonale procentuj ący, rzuci spółk ę, wcale nie 
gorsz ą od sklepu, a potem strwoni maj ątek. Albo ten Ochocki!... Inny, na jego 
miejscu, ju Ŝ pracowałby nad o świetleniem elektrycznym, skoro udał mu si ę 
wynalazek. Tymczasem on hula po Warszawie z t ą ładn ą pani ą Wąsowsk ą, dla której 
wi ęcej znaczy dobry tancerz ani Ŝeli najwi ększy wynalazca. 
śyd zrobiłby inaczej. Gdyby był elektrotechnikiem, z nnalazłby sobie kobiet ę, 
któraalbo siedziałaby z nim w pracowni, albo - hand lowała elektryczno ści ą. A 
gdyby był finansist ą, jak Wokulski, nie kochałby si ę na o ślep, tylko szukałby 
Ŝony bogatej. Wreszcie mo Ŝe by wzi ął ubog ą i pi ękną, ale wtedy musiałyby 
procentowa ć jej wdzi ęki. Ona prowadziłaby mu salon, zwabiała go ści, u śmiechałaby 
si ę do mo Ŝnych, romansowałaby z najmo Ŝniejszymi, słowem, na wszelki sposób 
popierałaby interes firmy, zamiast j ą gubi ć. 
- I w tym wypadku byłe ś pan przed pół rokiem innego zdania - wtr ącił Rzecki. - 
Nie przed pół rokiem, ale przed dziesi ęcioma laty. Ba! trułem si ę po śmierci 
narzeczonej, ale to wła śnie jeden wi ęcej argument przeciw waszemu systematowi.  
Dzi ś a Ŝ cierpn ę, kiedy pomy śl ę, Ŝe albo mogłem umrze ć, licho wie po co, albo 
oŜeni ć si ę z kobiet ą, która strwoniłaby mi maj ątek.  

 
Rzecki podniósł si ę z krzesła. 
- Wi ęc teraz - rzekł - ideałem pa ńskim jest Szlangbaum. 
- Ideałem nie, ale dzielnym człowiekiem. 
- Który wydobył rachunki sklepowe... 
- Ma do tego prawo. Wszak od lipca zostanie wła ścicielem.  

 
- A tymczasem demoralizuje kolegów, swoich przyszły ch subiektów?... 
- On ich rozp ędzi!... 



- I ten pa ński ideał, kiedy prosił Stacha o posad ę, to ju Ŝ wówczas my ślał o 
zagarni ęciu naszego sklepu?  

 
- Nie zagarnia, tylko kupuje! - zawołał doktór. - M oŜe wolałby ś pan, a Ŝeby sklep 
zmarniał, nie znalazłszy nabywcy?... I kto z was m ądrzejszy: pan, który po 
kilkudziesi ęciu latach nie masz nic, czy on, który w ci ągu roku zdobywa tak ą 
fortec ę, nikomu notabene nie robi ąc krzywdy, a Wokulskiemu płac ąc gotówk ą?... - 
MoŜe masz pan racj ę, ale mnie jako ś si ę to nie wydaje - mrukn ął Rzecki 
potrz ąsaj ąc głow ą.  
 
- Nie wydaje si ę panu, bo nale Ŝysz do tych, co s ądzą, Ŝe ludzie jak kamienie 
muszą porasta ć mchem, nie ruszaj ąc si ę z miejsca. Dla pana Szlangbaumy zawsze 
powinni by ć subiektami, Wokulscy zawsze pryncypałami, a Ł ęccy zawsze ja śnie 
wielmo Ŝnymi... Nie, panie! Społecze ństwo jest jak gotuj ąca si ę woda: co wczoraj 
było na dole, dzi ś p ędzi w gór ę...  

 
- A jutro znowu spada na dół - zako ńczył Rzecki. - Dobranoc, doktorze. 
Szuman ścisn ął go za r ękę.  

 
- Gniewasz si ę pan? 
- Nie... Tylko nie wierz ę w ubóstwienie pieni ędzy. - To stan przej ściowy.  

 
- A któ Ŝ panu zar ęczy, Ŝe marzycielstwo Wokulskich albo Ochockich nie jest 
stanem przej ściowym? Machina lataj ąca śmieszna to rzecz na pozór, ale tylko na 
pozór; wiem co ś o jej warto ści, bo przez całe lata tłomaczył mi to Stach. Lecz 
gdyby takiemu na przykład Ochockiemu udało si ę j ą zbudowa ć, pomy śl pan, co 
byłoby wi ęcej warte dla świata: czy spryt Szlangbaumów, czy marzycielstwo 
Wokulskich i Ochockich?  

 
- Tere-fere! - przerwał doktór. - Ju Ŝ ja na tych godach nie b ędę. - Ale gdyby ś 
pan był, musiałby ś chyba trzeci raz zmieni ć program. 
Doktór zmi ęszał si ę... 
- No, co tam - rzekł. - Jaki Ŝ to interes miałe ś pan do mnie?  

 
- Tej biednej Stawskiej... Ona naprawd ę zakochała si ę w Wokulskim. - Ehe!... 
takimi sprawami ju Ŝ mógłby ś pan mnie nie zajmowa ć - ofukn ął go doktór.  
 
- Kiedy jedni zbogacaj ą si ę i rosn ą w sił ę, a inni bankrutuj ą, on mi zawraca 
głow ę amorami jakiej ś pani Stawskiej. Nie trzeba było bawi ć si ę w swata!...  

 
Rzecki opu ścił doktora tak zmartwiony, Ŝe nawet nie uwa Ŝał na brutalno ść jego 
ostatnich słów.  

 
Dopiero na ulicy spostrzegł si ę i uczuł Ŝal do Szumana. 
"Ot, przyja  ń Ŝydowska!" - mrukn ął.  

 
Wielki post nie był tak nudny, jak obawiano si ę w modnym świecie.  

 
Naprzód Opatrzno ść zesłała wezbranie Wisły, co dało powód do publiczn ego 
koncertu i kilku prywatnych wieczorów z muzyk ą i deklamacj ą. Nast ępnie w szeregu 
prelegentów na Osady Rolne wyst ąpił jeden krakowianin, nadzieja partii 
arystokratycznej, na którego odczyt wybrało si ę najlepsze towarzystwo. Potem 
Szegedyn uległ powodzi, co znowu wywołało wprawdzie  niedu Ŝe składki, ale za to 
ogromny ruch w salonach. Odbył si ę nawet w domu hrabiny teatr amatorski, na 
którym odegrano dwie sztuki w j ęzyku francuskim i jedn ą w angielskim. 
We wszystkich tych filantropijnych zaj ęciach panna Izabela przyjmowała czynny 
udział. Bywała na koncertach, zajmowała si ę wr ęczeniem bukietu uczonemu 
krakowianinowi, wyst ępowała w Ŝywym obrazie w roli anioła lito ści i grała w 
sztuce Musseta Nie igra si ę z miło ści ą. Panowie Niwi ński, Malborg, Rydzewski i 
Pieczarkowski prawie zasypali j ą bukietami, a pan Szastalski zwierzył si ę kilku 
damom, Ŝe prawdopodobnie w tym jeszcze roku b ędzie musiał odebra ć sobie Ŝycie. 



Gdy rozeszła si ę wie ść o zamierzonym samobójstwie, pan Szastalski stał si ę 
bohaterem rautów, a panna Izabela zyskała przydomek  okrutnej. Kiedy panowie 
powymykali si ę na wista, wówczas damy pewnego wieku miały najwi ększ ą przyjemno ść 
w tym, a Ŝeby za pomoc ą dowcipnych manewrów zbli Ŝyć pann ę Izabel ę z Szastalskim.  

 
Z nieopisanym współczuciem przypatrywały si ę przez lornetki cierpieniom młodego 
człowieka; prawie starczyło im to za koncert. Gniew ały si ę tylko na pann ę 
Izabel ę, widz ąc, Ŝe ona rozumie swoje uprzywilejowane stanowisko, a k aŜdym 
ruchem i spojrzeniem zdaje si ę mówi ć: patrzcie, to mnie on kocha, przeze mnie 
jest nieszcz ęśliwy!...  
 
Wokulski znajdował si ę niekiedy w tych towarzystwach, widział lornetki da m 
skierowane na Szastalskiego i pann ę Izabel ę, nawet słyszał uwagi, które 
brz ęczały mu około uszu jak osy, ale nic nie rozumiał. Nim wreszcie nikt si ę nie 
zajmował, odk ąd dowiedziano si ę, Ŝe jest powa Ŝnym konkurentem. - Nieszcz ęśliwa 
miło ść budzi daleko wi ęcej interesu - szepn ęła raz panna Rze Ŝuchowska do pani 
Wąsowskiej.  

 
- Kto wie, gdzie tu naprawd ę jest miło ść nieszcz ęśliwa, a nawet tragiczna!... - 
odpowiedziała pani W ąsowska, patrz ąc na Wokulskiego. 
W kwadrans pó  niej panna Rze Ŝuchowska kazała przedstawi ć sobie Wokulskiego, a w 
ci ągu nast ępnego kwadransa zawiadomiła go (spuszczaj ąc przy tym oczy), Ŝe jej 
zdaniem najpi ękniejsz ą rol ą kobiety jest piel ęgnować ranione serca, które 
cierpi ą w milczeniu. 
Pewnego dnia przy ko ńcu marca Wokulski przyszedłszy do panny Izabeli zas tał j ą w 
doskonałym humorze. 
- Wyborna wiadomo ść! - zawołała, witaj ąc si ę z nim niezwykle gor ąco. - Czy wie 
pan, Ŝe przyjechał ten znakomity skrzypek Molinari...  

 
- Molinari?... - powtórzył Wokulski. - Ach, tak. Wi działem go w Pary Ŝu. 
- Tak pan chłodno o nim mówi? - zdziwiła si ę panna Izabela.- Czyby jego gra nie 
podobała si ę panu?... 
- Przyznam si ę pani, Ŝe nawet nie uwa Ŝałem, jak on gra.  
- To niepodobna!... to chyba nie słyszał go pan... Pan Szastalski (no, on zawsze 
przesadza) powiedział, Ŝe tylko słuchaj ąc Molinariego mógłby umrze ć bez Ŝalu.  
Pani Wywrotnicka jest nim zachwycona, a pani Rze Ŝuchowska ma zamiar wyda ć dla 
niego raut. 
- O ile mi si ę zdaje, jest to dosy ć mierny skrzypek. - Ale Ŝ, panie!... Pan 
Rydzewski i pan Pieczarkowski mieli sposobno ść widzie ć jego album, zło Ŝone z 
samych recenzyj... Pan Pieczarkowski mówi, Ŝe Molinariemu ofiarowali to jego 
wielbiciele. Otó Ŝ wszyscy europejscy recenzenci nazywaj ą go genialnym. 
Wokulski potrz ąsnął głow ą. - Widziałem go w sali, gdzie najdro Ŝsze miejsce 
kosztowało dwa franki. 
- To niepodobna, to chyba nie on... On dostał order  od ojca świ ętego, od szacha 
perskiego, ma tytuł... Miernych skrzypków nie spoty kaj ą takie odznaczenia. 
Wokulski z podziwem przypatrywał si ę zarumienionej twarzy i błyszcz ącym oczom 
panny Izabeli. Były to tak silne argumenta, Ŝe zw ątpił we własn ą pami ęć i 
odparł: 
- Mo Ŝe by ć.  
Ale pann ę Izabel ę w przykry sposób dotkn ęła jego oboj ętno ść dla sztuki. 
Sposępniała i przez reszt ę dnia rozmawiała z Wokulskim dosy ć chłodno. 
"Głupiec jestem! - pomy ślał wychodz ąc. - Zawsze musz ę si ę wyrwa ć z czym ś, co jej 
robi przykro ść. Je Ŝeli jest melomank ą, mo Ŝe uwa Ŝać za świ ętokradztwo moje zdanie 
o Molinarim..."  
 
I przez cały nast ępny dzie ń gorzko wyrzucał sobie nieznajomo ść sztuki, 
prostactwo, niedelikatno ść, a nawet brak szacunku dla panny Izabeli.  

 
"Z pewno ści ą - mówił - znakomitszym jest ten skrzypek, który na  niej zrobi 
wra Ŝenie, ani Ŝeli ten, który by mnie si ę podobał. Trzeba by ć arogantem, a Ŝeby 
wypowiada ć s ądy tak stanowcze, tym bardziej, Ŝe musiałem nie pozna ć si ę na jego 
grze..." 
Wstyd go ogarn ął. 



Na trzeci dzie ń otrzymał od panny Izabeli krótki li ścik:  

 
"Panie - pisała. - Musi mi pan ułatwi ć zaznajomienie si ę z Molinarim, ale to 
koniecznie, koniecznie... Obiecałam Cioci, Ŝe skłoni ę go, a Ŝeby zagrał u niej na 
ochron ę; pojmuje wi ęc pan, ile mi na tym zale Ŝy". 
W pierwszej chwili zdawało si ę Wokulskiemu, Ŝe zbli Ŝenie si ę do genialnego 
skrzypka b ędzie jednym z najtrudniejszych zada ń, jakie mu kazano rozwi ązać.  
Szcz ęściem, przypomniał sobie, Ŝe ma znajomego muzyka, który nie tylko poznał 
si ę z Molinarim, ale ju Ŝ chodził za nim i przesiadywał u niego jak cie ń. Kiedy 
zwierzył si ę z kłopotu przed muzykiem, ten naprzód szeroko otwo rzył oczy, potem 
zmarszczył brwi, w ko ńcu za ś, po długim namy śle, odparł:  

 
- O, to sprawa trudna, bardzo trudna, ale dla pana postaramy si ę. Tylko musz ę go 
przygotowa ć, dobrze usposobi ć... I wie pan, jak zrobimy?... Niech pan jutro 
zajdzie do hotelu o pierwszej w południe; ja tam b ędę na śniadaniu. Wtedy niech 
pan wywoła mnie nieznacznie przez słu Ŝącego, a ju Ŝ ja wyrobi ę panu audiencj ę.  

 
Te ostro Ŝności i ton, jakim je wypowiadano, przykro dotkn ęły Wokulskiego; mimo 
to w oznaczonym terminie poszedł do hotelu. - Pan M olinari w domu? - zapytał 
szwajcara. 
Szwajcar, człowiek znajomy, wyprawił pomocnika na g ór ę, sam za ś zacz ął bawi ć 
Wokulskiego rozmow ą:  
 
- To, wielmo Ŝny panie, mamy ruch w hotelu z tym Włochem!... 
Schodz ą si ę pa ństwo jak do cudownego obrazu, ale najwi ęcej kobiety... 
- Oho?... - Tak, wielmo Ŝny panie. Taka najpierwej przysyła mu list, potem 
bukiet, a nareszcie sama przychodzi za woalk ą, bo my śli, Ŝe jej nikt nie 
pozna... To, panie, śmiech dla całej słu Ŝby!... On nie ka Ŝdą przyjmuje, cho ć 
która da jego lokajowi ze trzy ruble. Ale czasem, j ak trafi mu si ę dobry humor, 
to nieraz dobiera sobie chłopisko jeszcze dwa numer y, ka Ŝdy w innej stronie 
korytarza, i w ka Ŝdym inn ą rozwesela... Taki, bestia, zajadły. 
Wokulski spojrzał na zegarek. Upłyn ęło z dziesi ęć minut na czekaniu, wi ęc 
poŜegnał szwajcara i poszedł na schody, czuj ąc, Ŝe gniew zaczyna w nim kipie ć.  
"T ęgi blagier! - my ślał. - Ale te Ŝ i miłe te kobietki..."  

 
W drodze spotkał go zadyszany pomocnik szwajcara. -  Pan Molinari - rzekł - kazał 
prosi ć, a Ŝeby ja śnie pan chwilk ę zaczekał...  

 
Wokulski chciał schwyci ć za kark posła ńca, ale pohamował si ę i zawrócił na dół. 
- Ja śnie pan odchodzi?... Co mam powiedzie ć panu Molinaremu?...  

 
- Powiedz mu, a Ŝeby... Rozumiesz? 
- Powiem, ja śnie panie, tylko on nie zrozumie - odpowiedział zad owolony lokaj, a 
wpadłszy do szwajcara rzekł: 
- Przynajmniej znalazł si ę cho ć jeden pan, co si ę poznał na tym kundlu Włochu...  
O, hycel! łeb to zadziera, ale nim ci da, człeku, d ziesi ątczyn ę, to j ą pierwej 
ze trzy razy obejrzy... Legawa suka go urodziła, po krak ę... Zgnilec... 
obie Ŝyświat... kopernik!...  

 
Była chwila, Ŝe Wokulski uczuł Ŝal do panny Izabeli. Jak mo Ŝna zapala ć si ę do 
człowieka, z którego nawet hotelowa słu Ŝba Ŝartuje!... Jak mo Ŝna zapisywa ć si ę 
na dług ą list ę jego wielbicielek... Czy w ko ńcu godziło si ę zmusza ć go, a Ŝeby 
szukał znajomo ści z takim płytkim blagierem!...  

 
Ale wnet ochłon ął; przyszła mu bardzo słuszna uwaga, Ŝe panna Izabela, nie 
znaj ąc Molinariego, daje si ę tylko unosi ć pr ądowi jego reputacji."Pozna go i 
ochłonie - pomy ślał. - Tylko ju Ŝ ja nie b ędę im słu Ŝył za po średnika".  

 
Kiedy Wokulski wrócił do domu, zastał u siebie W ęgiełka, który czekał na niego 
od godziny. 
Chłopak wygl ądał po warszawsku, ale był troch ę mizerny. 



- Wychudłe ś, zbladłe ś - rzekł Wokulski przypatrzywszy mu si ę. Łajdaczysz si ę czy 
co?...  

 
- Nie, panie, tylko dziesi ęć dni chorowałem. Co ś mi si ę zrobiło na szyi takie 
paskudne, Ŝe mnie doktór pokrajał. Ale ju Ŝ wczoraj poszedłem do roboty.  

 
- Potrzebujesz pieni ędzy? 
- Nie, panie. Chciałem tylko opowiedzie ć si ę wzgl ędem powrotu do Zasławia. 
- Ju Ŝ ci ę korci. A nauczyłe ś si ę czego?  

 
- Ojej! I ze ślusark ą si ę troch ę... i według stolarki... Koszyków nauczyłem si ę 
te Ŝ wcale pi ęknych i rysowa ć. A nawet jakby przyszło do malowania, to te Ŝ... 
Mówiąc to, kłaniał si ę, rumienił i mi ętosił czapk ę w r ęku. 
- Dobrze - odezwał si ę po chwili Wokulski. - Na narz ędzia dostaniesz sze śćset 
rubli. Wystarczy?... A kiedy chcesz wraca ć? Chłopak zaczerwienił si ę jeszcze 
mocniej i pocałował Wokulskiego w r ękę. 
- Bo ja jeszcze, z przeproszeniem łaski pa ńskiej, chciałbym si ę o Ŝeni ć... Tylko 
nie wiem... 
Poskrobał si ę w głow ę. 
- Z kim Ŝe to? - spytał Wokulski. 
- Z t ą pann ą Mariann ą, co mieszka u furmanów Wysockich. Ja te Ŝ mieszkam w tym 
domu, tylko na górze. 
"Chce si ę Ŝeni ć z moj ą magdalenk ą?" - pomy ślał Wokulski. Przeszedł si ę po pokoju 
i rzekł:  

 
- A dobrze ty znasz pann ę Mariann ę? 
- Co nie mam zna ć? Przecie widujemy si ę co dzie ń trzy razy, a czasami to i przez 
cał ą niedziel ę albo ja siedz ę u niej, albo oboje u Wysockich. 
- No tak. Ale czy wiesz, czym ona była przed rokiem ? 
- Wiem, panie. Ledwiem tu przyjechał z łaski pa ńskiej, zaraz Wysocka mówi do 
mnie: "Uwa Ŝaj, młody, bo ona si ę puszczała..." Takim sposobem od pierwszego dnia 
wiedziałem, co ona za jedna; okpistwa ze mn ą nie robiła Ŝadnego. - I jak Ŝe si ę 
stało, Ŝe chcesz Ŝeni ć si ę z ni ą? 
- Bóg wie, panie, ani tak, ani owak. Nawet z pocz ątku to śmiałem si ę z niej i 
jak kto przechodził za oknem, mówiłem: "Pewno i ten  znajomy panny Marianny, bo ś 
panna nie z jednego pieca chleb jadła". A ona nic, tylko spu ści głow ę, kr ęci 
maszyną, a Ŝ warczy, i ognie jej na twarz bij ą.  
 
Pó niej spostrzegłem si ę, Ŝe mi kto ś łata bielizn ę; wi ęc na Bo Ŝe Narodzenie 
kupiłem jej za dziesi ęć złotych parasol, a ona sze ść chustek perkalowych z moim 
nazwiskiem. A Wysocka mówi: "Nie daj si ę, młody, bo to probantka!..." Wi ęcem se 
do głowy nie dopuszczał, cho ć gdyby nie była ladaco, ju Ŝ bym si ę w zapusty 
oŜenił.Akurat w Popielec Wysocki rozpowiedział mi, ja k si ę z ni ą zrobił ten 
interes, niby z pann ą Mariann ą. Zgodziła j ą jaka ś pani w aksamitach do słu Ŝby, 
no i miała słu Ŝbę, niech r ęka boska broni! Coraz chce ucieka ć, ale j ą łapi ą i 
mówią: "Albo sied   tu, albo oddamy ci ę do kryminału za złodziejstwo". "Có Ŝem ja 
ukradła" - ona mówi. "Nasze dochody, psiawiaro!" - oni krzycz ą. I tak by 
siedziała (rozpowiadał Wysocki) do s ądnego dnia, gdyby jej pan Wokulski nie 
zobaczył w ko ściele. Wtedy j ą wykupił i wyratował.  

 
- Mów dalej, mów - odezwał si ę Wokulski spostrzegłszy, Ŝe Węgiełek waha si ę. 
- Zaraz mnie tkn ęło - ci ągnął W ęgiełek - Ŝe to nie Ŝadne łajdactwo, tylko 
nieszcz ęście. I pytam si ę Wysockiego: "O Ŝeniłby si ę pan z pann ą Mariann ą?" "I z 
jedn ą bab ą jest utrapienie" - on mówi. "Ale Ŝeby pan Wysocki był w kawalerskiej 
kondycji, to co?" "Eh - mówi - kiedy ju Ŝ nie mam ciekawo ści do kobiet". Widz ąc 
ja, Ŝe stary nie chce gada ć, takem go zakl ął, Ŝe mi w ko ńcu powiedział: "Nie 
oŜeniłbym si ę, bo nie miałbym przekonania, Ŝe si ę w niej stary obyczaj nie 
odezwie. Kobieta jak dobra, to dobra, ale jak si ę rozwydrzy, niczym diabeł". 
Tymczasem na pocz ątku świ ętego postu zesłał Pan Bóg miłosierny na mnie takieg o 
bolaka, Ŝem musiał le Ŝeć w domu, i jeszcze doktór mnie pokrajał. A Ŝ tu panna i 
Marianna jak nie zacznie do mnie chodzi ć, łó Ŝko prze ścieła ć, pokrajanie mi 
opatrywa ć... Mówił doktór, Ŝeby nie jej opatrunki, tobym z tydzie ń dłu Ŝej le Ŝał.  



Mnie nieraz zło ść brała, osobliwie, jak mnie trz ęsło, wi ęc jednego dnia mówi ę:  

 
"Co sobie panna Marianna robi subiekcj ę?... Panna my śli, Ŝe ja si ę z pann ą 
oŜeni ę, a ja chybabym zgłupiał, Ŝeby si ę z tak ą wi ązać, co si ę dziesi ęciu 
wysługiwała". 
A ona na to nic, tylko spu ściła głow ę i łzy jej kap... kap... "Przecie ja 
rozumiem - mówi - Ŝeby si ę pan W ęgiełek ze mn ą nie o Ŝenił..."A Ŝ mnie, z 
przeproszeniem łaski pa ńskiej, zemdliło z wielkiej lito ści, kiedym to usłyszał. 
I zaraz powiedziałem Wysockiej: "Wie pani Wysocka c o, mo Ŝe ja si ę z pann ą 
Mariann ą o Ŝeni ę..."  

 
A ona na to: "Nie b ąd  głupi, bo..."  

 
Kiedy nie śmiem mówi ć - dodał nagle W ęgiełek, znowu całuj ąc Wokulskiego w r ękę. 
- Mów śmiało.  

 
- "Bo - rzekła mi pani Wysocka - jakby ś si ę o Ŝenił z pann ą Mariann ą, to mo Ŝe by ś 
obraził pana Wokulskiego za jego łask ę nad nami wszystkimi... Kto za ś wie, czy 
panna Marianna do niego nie chodzi..."Wokulski zatr zymał si ę przed nim. 
- Tego si ę l ękasz? - spytał. - Daj ę ci słowo honoru, Ŝe nigdy nie widuj ę tej 
panny. 
Węgiełek odetchn ął. 
- To i chwała Bogu. Bo jedno, Ŝe nie śmiałbym przecie panu włazi ć w drog ę za 
jego dobro ć, a po drugie...  

 
- Có Ŝ po drugie? 
- Po drugie, widzi pan, Ŝe ona si ę puszczała, to przez nieszcz ęście,  li ludzie 
j ą skrzywdzili i temu ona nie winna. Ale Ŝeby ona teraz nade mn ą chorym płakała, 
a do wielmo Ŝnego pana chodziła, to ju Ŝ byłaby taka szelma jak w ściekły pies, co 
to tylko zabi ć, a Ŝeby ludzi nie k ąsał. 
- A zatem?... - spytał Wokulski. 
- Ha, có Ŝ? o Ŝeni ę si ę po świ ętach - odparł W ęgiełek. - Przecie ona za nie swoje 
grzechy cierpie ć nie mo Ŝe. Nie jej to była wola. - Masz jeszcze jaki intere s? 

 
- Ju Ŝ nic. 
- Wi ęc bywaj zdrów, a przed ślubem wst ąp do mnie. Ona b ędzie miała pi ęćset rubli 
posagu, no i co potrzeba na bielizn ę i gospodarstwo. 
Węgiełek opu ścił go bardzo wzruszony.  

 
"Oto logika prostych serc! - pomy ślał Wokulski. - Pogarda dla wyst ępku, 
miłosierdzie dla nieszcz ęścia".  

 
Naiwny mieszczanin w jego oczach wyrósł na posłanni ka odwiecznej 
sprawiedliwo ści, który zdeptanej kobiecie przyniósł spokój i prz ebaczenie.  

 
W końcu marca u pa ństwa Rze Ŝuchowskich odbył si ę wielki raut z Molinarim; 
Wokulski tak Ŝe otrzymał zaproszenie zaadresowane pi ękną r ączk ą panny 
RzeŜuchowskiej. 
Przybył tam dosy ć pó  no, wła śnie w chwili kiedy mistrz dał si ę uprosi ć do 
uszcz ęśliwienia słuchaczy koncertem własnej kompozycji.  

 
Jeden z miejscowych muzyków usiadł towarzyszy ć mu na fortepianie, drugi 
przyniósł mistrzowi skrzypce, trzeci odwracał nuty akompaniatorowi, czwarty stał 
za mistrzem w zamiarze podkre ślania fizjognomi ą i gestami pi ękniejszych albo 
trudniejszych ust ępów.  
 
Kto ś poprosił obecnych o spokojno ść, damy usiadły w półkole, m ęŜczy  ni 
zgromadzili si ę za ich krzesłami, koncert zacz ął si ę. Teraz Wokulski spojrzał na 
skrzypka i przede wszystkim spostrzegł pewne podobi eństwo mi ędzy nim i Starskim. 
Molinari miał takie Ŝ same niewielkie faworyciki, jeszcze mniejsze w ąsiki i ten 
sam wyraz znu Ŝenia, jaki cechuje ludzi posiadaj ących szcz ęście u płci pi ęknej. 
Grał dobrze i wygl ądał przyzwoicie, lecz było wida ć po nim, Ŝe ju Ŝ pogodził si ę 



z rol ą półbo Ŝka łaskawego dla swoich wiernych.  

 
Od czasu do czasu skrzypce odezwały si ę gło śniej, stoj ący za mistrzem muzyk 
robił min ę zachwycon ą, a po sali przebiegał cichy i krótki szmer. Pomi ędzy 
uroczy ście nastrojonymi m ęŜczyznami i zasłuchanymi, zamy ślonymi, rozmarzonymi 
lub drzemi ącymi damami Wokulski dostrzegał kobiece fizjognomie  napi ętnowane 
niezwykłym wyrazem. Były tam nami ętnie odrzucone głowy, zarumienione policzki, 
pałaj ące oczy, rozchylone i drgaj ące usta, jakby pod wpływem narkotyku. 
"Straszna rzecz! - pomy ślał Wokulski. - Có Ŝ to za chore indywidua wprz ęgaj ą si ę 
do triumfalnego wozu tego pana...  

 
Wtem spojrzał na bok i zrobiło mu si ę zimno... Zobaczył pann ę Ł ęck ą bardziej 
odurzon ą i roznami ętnion ą od innych. Nie wierzył własnym oczom. 
Mistrz grał z kwadrans, ale Wokulski nie słyszał ju Ŝ ani jednej nuty. Rozbudził 
go dopiero przeci ągły grzmot oklasków. Potem znowu zapomniał, gdzie j est, ale za 
to doskonale widział, jak Molinari szepn ął co ś do ucha panu Rze Ŝuchowskiemu, jak 
pan Rze Ŝuchowski wzi ął go pod r ękę i - przedstawił pannie Izabeli.  

 
Przywitała go rumie ńcem i wejrzeniem nieopisanego zachwytu. A poniewa Ŝ proszono 
na kolacj ę, mistrz podał jej r ękę i zaprowadził do sali jadalnej. Przeszli tu Ŝ 
obok niego, Molinari potr ącił go łokciem, ale tak byli zaj ęci sob ą, Ŝe panna 
Izabela nawet nie spostrzegła Wokulskiego. Potem us iedli we czworo przy jednym 
stoliku: pan Szastalski z pann ą Rze Ŝuchowsk ą, Molinari z pann ą Izabel ą, i było 
zna ć, Ŝe jest im bardzo dobrze razem. 
Wokulskiemu znowu zdawało si ę, Ŝe z oczu spada mu zasłona, poza któr ą wida ć 
zupełnie inny świat i inn ą pann ę Izabel ę. Ale w tej samej chwili uczuł taki 
zamęt w głowie, ból w piersiach, szał w nerwach, Ŝe uciekł do przedpokoju, a 
stamt ąd wprost na ulic ę obawiaj ąc si ę, Ŝe traci rozum. 
"Bo Ŝe miłosierny! - szepn ął - zdejmij Ŝe ze mnie to przekle ństwo..." 
O kilka kroków od Molinariego, przy mikroskopijnym stoliczku, siedziała pani 
Wąsowska z Ochockim. 
- Moja kuzynka zaczyna mi si ę coraz mniej podoba ć - rzekł Ochocki, patrz ąc na 
pannę Izabel ę. - Widzi j ą pani?... - Od godziny - odparła pani W ąsowska. - Ale 
zdaje mi si ę, Ŝe i Wokulski co ś spostrzegł, bo był bardzo zmieniony. śal mi go. 
- O, niech pani b ędzie spokojna o Wokulskiego. Prawda, Ŝe dzi ś jest rozbity, ale 
je Ŝeli si ę raz ocknie... Takich nie zabijaj ą wachlarzem.  

 
- Wi ęc mo Ŝe by ć dramat. 
- śadnego - rzekł Ochocki. - Ludzie o skoncentrowanych  uczuciach wówczas tylko 
są niebezpieczni, je Ŝeli nie maj ą rezerw... - Mówisz pan o tej pani... jak Ŝe 
ona... Sta... Star?... - Bo Ŝe uchowaj, tam nic nie ma i nigdy nie było. Zreszt ą 
dla zakochanego m ęŜczyzny nie stanowi rezerwy inna kobieta. 
- Wi ęc có Ŝ? 
- Wokulski ma silny umysł i wie o cudownym wynalazk u, którego wyko ńczenie 
naprawd ę przewróciłoby świat...  

 
- I pan wiesz o nim? 
- Tre ść znam, dowód widziałem; nie znam tylko bli Ŝszych szczegółów. Przysi ęgam - 
mówił zapalaj ąc si ę Ochocki - Ŝe dla takiej sprawy mo Ŝna by po świ ęci ć nawet 
dziesi ęć kochanek! - Wi ęc i mnie po świ ęciłby ś, niewdzi ęczniku?  

 
- Albo Ŝ pani jest moj ą kochank ą?... Nie jestem przecie lunatykiem. 
- Ale kochasz si ę we mnie. 
- Mo Ŝe jeszcze tak jak Wokulski w Izabeli?... Ani my śl ę... Cho ć ka Ŝdej chwili 
jestem gotów...  

 
- W ka Ŝdej chwili jeste ś pan  le wychowany. Ale... tym lepiej, Ŝe si ę we mnie 
nie kochasz.  

 
- I nawet wiem, dlaczego lepiej. Pani wzdycha do Wo kulskiego. 
Pani ą Wąsowsk ą oblał mocny rumieniec; zmi ęszała si ę tak, Ŝe wachlarz upadł jej 
na posadzk ę. Ochocki podniósł go. 



- Nie chc ę gra ć z panem komedii, mój potworze - odparła po chwili.  - Obchodzi 
mnie tak, Ŝe... robi ę wszystko, co jest w mojej mocy, a Ŝeby dostał Bel ę, 
poniewa Ŝ... j ą kocha ten szaleniec... 
- Przysi ęgam, Ŝe spomi ędzy znajomych mi dam jeste ś pani jedyn ą kobiet ą, która 
naprawd ę co ś warta... Ale dosy ć o tym. Od czasu kiedym poznał, Ŝe Wokulski kocha 
Bel ę (a jak on j ą kocha!), moja kuzynka robi na mnie dziwne wra Ŝenie. Dawniej 
uwaŜałem j ą za wyj ątkow ą, dzi ś wydaje mi si ę pospolit ą, dawniej wzniosła, dzi ś 
jest płaska... Ale to tylko chwilami i jeszcze ostr zegam, Ŝe mog ę si ę myli ć. 
Pani W ąsowska u śmiechn ęła si ę.  
 
- Podobno - rzekła - ile razy m ęŜczyzna patrzy na kobiet ę, szatan zakłada mu 
ró Ŝowe okulary. 
- Czasami zdejmuje. 
- Ale nie bez cierpie ń - odpowiedziała pani W ąsowska. - Wiesz pan co - dodała - 
poniewa Ŝ jeste śmy prawie kuzynami, mówmy sobie t y...  

 
- Bardzo dzi ękuj ę. 
- Dlaczego?- Nie mam zamiaru by ć wielbicielem pani. 
- Ja proponuj ę panu przyja  ń.  
 
- Wła śnie. Jest to mostek, po którym...  

 
W tej chwili panna Izabela wstała nagle od swego st olika i podeszła do nich; 
była wzburzona. 
- Porzucasz mistrza? - spytała j ą pani W ąsowska. 
- Ale Ŝ to jest impertynent! - rzekła panna Izabela tonem,  w którym czu ć było 
gniew. - Bardzom kontent, kuzynko, Ŝe tak pr ędko poznała ś si ę na tym poliszynelu 
- odezwał si ę Ochocki. - Mo Ŝe pani si ądzie?Ale panna Izabela rzuciła na niego 
piorunuj ące spojrzenie, zacz ęła rozmawia ć z Malborgiem, który wła śnie zbli Ŝył 
si ę do niej, i odeszła do sali.  

 
Na progu, spoza wachlarza, spojrzała w stron ę Molinariego, który bardzo wesoło 
rozmawiał z pann ą Rze Ŝuchowsk ą... 
- Zdaje mi si ę, panie Ochocki - rzekła pani W ąsowska - Ŝe pr ędzej zostaniesz 
naszym Kopernikiem, ani Ŝeli nauczysz si ę ostro Ŝności! Jak mogłe ś wobec Izabeli 
nazwać tego pana poliszynelem?... 
 - Ona przecie Ŝ nazwała go impertynentem... 
- Niemniej interesuje si ę nim. 
- No, prosz ę ze mnie nie Ŝartowa ć. Je Ŝeli nie interesuje si ę człowiekiem, który 
j ą ubóstwia... 
- To wła śnie b ędzie interesowa ć si ę takim, który j ą lekcewa Ŝy. 
- Poci ąg do ostrych sosów jest oznak ą niet ęgiego zdrowia - zauwa Ŝył Ochocki. 
- Która tu jest zdrowa! - rzekła pani W ąsowska, pogardliwie obwodz ąc wzrokiem 
towarzystwo. - Podaj mi pan r ękę i id  my do salonu.  

 
Na przej ściu spotkali ksi ęcia, który z wielkim zadowoleniem przywitał pani ą 
Wąsowsk ą. 
- Có Ŝ, mo ści ksi ąŜę, Molinari?... - zapytała.  

 
- Ma bardzo ładny ton... Bardzo... 
- I b ędziemy przyjmowa ć go u siebie? - O tak... w przedpokoju... 
W par ę minut dowcip ksi ęcia obleciał wszystkie sale... Pani Rze Ŝuchowska z 
powodu nagłej migreny musiała opu ści ć go ści.  

 
Gdy pani W ąsowska, rozmawiaj ąc po drodze ze znajomymi, weszła z Ochockim do 
salonu, zobaczyła ju Ŝ pann ę Izabel ę siedz ącą w towarzystwie Molinariego. 
- Kto z nas miał racj ę? - rzekła tr ącaj ąc Ochockiego wachlarzem. - Biedny 
Wokulski!... 
- Zapewniam pani ą, Ŝe jest mniej biednym ani Ŝeli panna Izabela. 
- Dlaczego? 
- Bo je Ŝeli kobiety kochaj ą tylko tych, którzy je lekcewa Ŝą, to moja kuzynka 
bardzo pr ędko b ędzie musiała oszale ć za Wokulskim. 
- Powiesz mu pan?... - oburzyła si ę pani W ąsowska. 



- Nigdy! Jestem przecie jego przyjacielem, a ju Ŝ to samo wkłada na mnie 
obowi ązek nieostrzegania o niebezpiecze ństwach. Ale jestem tak Ŝe męŜczyzn ą i 
dalibóg, czuj ę, Ŝe gdy mi ędzy m ęŜczyzn ą i kobiet ą zacznie si ę tego rodzaju 
walka... - To przegra m ęŜczyzna. 
- Nie, pani. Przegra kobieta, i to na łeb, na szyj ę. Przecie Ŝ dlatego kobiety 
wszędzie s ą niewolnicami, Ŝe lgn ą do tych, którzy je lekcewa Ŝą. 
- Nie blu  nij pan.  

 
Poniewa Ŝ Molinari zacz ął rozmawia ć z pani ą Wywrotnick ą, pani W ąsowska zbli Ŝyła 
si ę do panny Izabeli, wzi ęła j ą pod r ękę i zacz ęły spacerowa ć po salonie. 
- Pogodziła ś si ę jednak z tym impertynentem? - zapytała pani W ąsowska.  

 
- Przeprosił mnie - odparła panna Izabela. - Tak pr ędko? A czy cho ć obiecał 
popraw ę? - Moj ą b ędzie rzecz ą, a Ŝeby nie potrzebował si ę poprawia ć. 
- Był tu Wokulski - mówiła pani W ąsowska - i dosy ć nagle wyszedł. 
- Dawno? 
- Kiedy ście siedli do kolacji. Stał nawet w tych drzwiach.  

 
 Panna Izabela zmarszczyła brwi. 
- Moja Kaziu - rzekła - wiem, o co ci chodzi. Otó Ŝ o świadczam ci raz na zawsze, 
Ŝe ani my śl ę wyrzeka ć si ę dla Wokulskiego moich sympatii i upodoba ń. Mał Ŝeństwo 
nie jest wi ęzieniem, a ja mniej ni Ŝ kto inny nadaj ę si ę na wi ę nia.  

 
- Masz słuszno ść. Czy jednak Ŝe dla kaprysu godzi si ę dra Ŝni ć takie uczucia?Panna 
Izabela zmi ęszała si ę. 
- Wi ęc có Ŝ mam robi ć? - To ju Ŝ od ciebie zale Ŝy. Jeszcze nie jeste ś z nim 
zwi ązana...  

 
- Ach, tak!... ju Ŝ pojmuj ę... - u śmiechn ęła si ę panna Izabela.  

 
Stoj ący pod oknem pan Malborg z panem Niwi ńskim przypatrywali si ę obu damom 
przez binokle. - Pi ękne kobiety! - westchn ął pan Malborg. 
- A ka Ŝda w innym gu ście - dodał pan Niwi ński.  

 
- Któr ą by ś wolał?  

 
- Obie. 
- A ja Izabelk ę, a potem... W ąsowsk ą. 
- Jak one tul ą si ę do siebie... jak si ę u śmiechaj ą!... To wszystko, a Ŝeby nas 
podra Ŝni ć. Sprytne s ą te kobietki. 
- A w gruncie mog ą si ę nienawidzie ć. 
- No, przynajmniej nie w tej chwili - zako ńczył pan Niwi ński. Do spaceruj ących 
pań zbli Ŝył si ę Ochocki. 
- Czy i kuzynek nale Ŝy do spisku przeciw mnie? - zapytała panna Izabela.  
- Do spisku nigdy; mog ę z pani ą by ć tylko w otwartej wojnie.  
- Z pani ą? w otwartej wojnie?... Có Ŝ to znaczy. Wojny prowadz ą si ę w celu 
zawarcia korzystnego pokoju! 
- To nie mój system. 
- Czy tak?... - rzekła panna Izabela z u śmiechem. - Wi ęc załó Ŝmy si ę, Ŝe kuzynek 
zło Ŝysz bro ń; bo wojn ę uwa Ŝam ju Ŝ za rozpocz ęt ą. 
- Przegrasz j ą, kuzynko, nawet w tych punktach, w których liczysz  na 
najzupełniejsze zwyci ęstwo - odpowiedział uroczy ście Ochocki.  

 
Panna Izabela spos ępniała. 
- Belu - szepn ęła do niej przechodz ąca w tej chwili hrabina - wyje ŜdŜamy. 
- Có Ŝ, Molinari obiecał?... - zapytała tym samym tonem p anna Izabela. 
- Wcale go nie prosiłam - odpowiedziała dumnie hrab ina. 
- Dlaczego, ciociu?... - Zrobił niekorzystne wra Ŝenie. 
Gdyby doniesiono pannie Izabeli, Ŝe umarł Wokulski z powodu Molinariego, wielki 
skrzypek nie straciłby nic w jej oczach. Ale wiadom ość, Ŝe zrobił złe wra Ŝenie, 
dotkn ęła j ą w niemiły sposób.  

 



PoŜegnała artyst ę chłodno, prawie wynio śle.  

 
Pomimo znajomo ści trwaj ącej ledwie kilka godzin Molinari Ŝywo zainteresował 
pannę Izabel ę. 
Kiedy, pó  no wróciwszy do domu, spojrzała na swego Apollina, zdawało jej si ę, Ŝe 
marmurowy bo Ŝek ma co ś z postawy i rysów skrzypka. Zarumieniła si ę, 
przypomniawszy sobie, Ŝe pos ąg bardzo cz ęsto zmieniał fizjognomi ę; nawet przez 
krótk ą chwil ę był podobny do Wokulskiego. Uspokoiła si ę jednak uwag ą, Ŝe 
dzisiejsza zmiana jest ostatni ą, Ŝe dotychczasowe jej upodobania polegały na 
omyłkach i Ŝe Apollo, je Ŝeli mógł kogo ś symbolizowa ć, to tylko Molinarego Nie 
mogła zasn ąć, w sercu jej walczyły najsprzeczniejsze uczucia: g niew, obawa, 
ciekawo ść i jaka ś tkliwo ść. Czasem nawet budziło si ę zdumienie, kiedy 
przypominała sobie zuchwałe czyny skrzypka. Przy pi erwszych słowach powiedział, 
Ŝe jest najpi ękniejsz ą kobiet ą, jak ą zna; id ąc na kolacj ę, nami ętnie przytulał 
jej rami ę i o świadczył, Ŝe j ą kocha. A przy kolacji, bez wzgl ędu na obecno ść 
Szastalskiego i panny Rze Ŝuchowskiej, tak natarczywie szukał pod stołem jej 
r ęki, Ŝe... có Ŝ miała zrobi ć?...  

 
Podobnie gwałtownych uczu ć nie spotkała jeszcze nigdy. On naprawd ę musiał j ą 
pokocha ć od pierwszego wejrzenia, szalenie, na śmier ć. Czy jej wreszcie nie 
szepn ął (co nawet zmusiło j ą do opuszczenia stolika), Ŝe bez namysłu oddałby 
Ŝycie za kilka dni sp ędzonych z ni ą razem. 
"I na co on si ę nara Ŝał, mówi ąc co ś podobnego?" - pomy ślała panna Izabela. Nie 
przyszło jej do głowy, Ŝe co najwy Ŝej nara Ŝał si ę na opuszczenie towarzystwa 
przed ko ńcem kolacji.  

 
"Co za uczucie!... co za nami ętno ść!..." - powtarzała w duchu.  

 
Przez dwa dni panna Izabela nie wychodziła z domu i  nikogo nie przyjmowała. W 
trzecim dniu zdawało jej si ę, Ŝe Apollo, jakkolwiek wci ąŜ podobny do Molinarego, 
chwilami przypomina Starskiego. Tego Ŝ dnia po południu przyj ęła panów 
Rydzewskiego i Pieczarkowskiego, którzy o świadczyli jej, Ŝe Molinari opuszcza 
ju Ŝ Warszaw ę, Ŝe zraził do siebie całe towarzystwo, Ŝe jego album z recenzjami 
jest blag ą, poniewa Ŝ nie umieszczono w nim krytyk nieprzychylnych. Doda li w 
końcu, Ŝe tak mierny skrzypek i pospolity człowiek tylko w Warszawie mógł dozna ć 
podobnych owacji. 
Panna Izabela była oburzona i przypomniała panu Pie czarkowskiemu, Ŝe nie kto 
inny, tylko on chwalił artyst ę. Pan Pieczarkowski zdziwił si ę i powołał si ę na 
świadectwo obecnego pana Rydzewskiego i nieobecnego Szastalskiego, Ŝe Molinari 
od pierwszej chwili nie budził w nim zaufania. Prze z nast ępne dwa dni panna 
Izabela uwa Ŝała wielkiego artyst ę jako ofiar ę zawi ści. Powtarzała sobie, Ŝe 
tylko on jeden zasługuje na jej współczucie i Ŝe nigdy o nim nie zapomni.  

 
W tym czasie pan Szastalski przysłał jej bukiet fio łków, a panna Izabela nie bez 
wyrzutów spostrzegła, Ŝe Apollo zaczyna by ć podobnym do Szastalskiego i Ŝe 
Molinari szybko zaciera si ę w jej pami ęci. 
Prawie w tydzie ń po koncercie, kiedy bez światła siedziała w swoim pokoju, przed 
oczyma jej stan ęła dawno zapomniana wizja. Zdawało jej si ę, Ŝe w towarzystwie 
ojca zje ŜdŜa powozem z jakiej ś góry w dolin ę napełnion ą chmurami dymów i pary.  

 
Spomiędzy chmur wysun ęła si ę olbrzymia r ęka trzymaj ąca kart ę, na któr ą pan 
Tomasz patrzył z niespokojn ą ciekawo ści ą. "Z kim ojciec gra?..." - pomy ślała. W 
tej chwili wion ął wiatr i z tumanów ukazała si ę twarz Wokulskiego, tak Ŝe w 
olbrzymich rozmiarach. "Rok temu miałam to Ŝ samo widzenie - rzekła do siebie 
panna Izabela. - Co to znaczy?... 
I dopiero teraz przypomniała sobie, Ŝe Wokulski nie był u nich od tygodnia. 
Po raucie u pa ństwa Rze Ŝuchowskich Wokulski wrócił do siebie w niezwykłym 
nastroju ducha. Atak szału min ął go i ust ąpił miejsca apatycznemu spokojowi.  
Wokulski nie spał cał ą noc, ale stan ten nie wydawał mu si ę przykrym. Le Ŝał 
spokojnie, nie my ślał o niczym i tylko ciekawie przysłuchiwał si ę bij ącym 
godzinom. Pierwsza... druga... trzecia...  

 



Na drugi dzie ń wstał pó  no i do południa, pij ąc herbat ę, znowu przysłuchiwał si ę 
biciu zegara. Jedynasta... dwunasta... pierwsza... Jakie to nudne!... 
Chciał co ś czyta ć, ale nie chciało mu si ę pój ść do biblioteki po ksi ąŜkę; wi ęc 
poło Ŝył si ę na szezlongu i zacz ął my śle ć o teorii Darwina.  

 
"Co to jest dobór naturalny? Jest to skutek walki o  byt, w której gin ą istoty 
nie posiadaj ące pewnych uzdolnie ń, a zwyci ęŜaj ą wi ęcej uzdolnione. Jaka jest 
najwa Ŝniejsza zdolno ść: czy poci ąg płciowy? Nie, wstr ęt do śmierci. Istoty, 
które nie miałyby wstr ętu do śmierci, musiałyby wygin ąć najpierwej. Gdyby 
człowieka nie hamował wstr ęt do śmierci, ten najm ędrszy zwierz nie d  wigałby 
kajdan Ŝycia. W poezji staroindyjskiej s ą ślady, Ŝe istniała kiedy ś ludzka rasa 
maj ąca mniejszy wstr ęt do śmierci ani Ŝeli my. No i rasa ta wygin ęła, a jej 
potomkowie s ą albo niewolnikami, albo ascetami. 
A co to jest wstr ęt do śmierci? Naturalnie, instynkt polegaj ący na złudzeniu. S ą 
osoby maj ące wstr ęt do myszy, która jest zupełnie niewinnym stworzeni em, albo 
nawet do poziomek, które s ą wcale smaczne. (Kiedy to ja jadłem poziomki?... Ah a, 
w ko ńcu wrze śnia roku zeszłego w Zasławku.... Zabawna miejscowo ść ten Zasławek; 
ciekawym, czy jeszcze Ŝyje prezesowa i czy ma wstr ęt do śmierci?...)  

 
Bo có Ŝ to jest obawa śmierci?... Złudzenie! Umrze ć jest to nie by ć nigdzie, nic 
nie czu ć i o niczym nie my śle ć. W ilu Ŝ ja miejscach dzi ś nie jestem: nie jestem 
w Ameryce, w Pary Ŝu, na ksi ęŜycu, nie jestem nawet w moim sklepie i nic mnie nie  
trwo Ŝy. A o ilu ja rzeczach nie my ślałem przed chwil ą i o ilu nie my śl ę? My śl ę 
tylko o jakiej ś jednej rzeczy, a nie my śl ę o miliardzie innych rzeczy, nie wiem 
nawet o nich i nic mnie to nie obchodzi.  

 
CóŜ wi ęc mo Ŝe by ć przykrego w tym, Ŝe nie b ędąc w milionie miejsc, tylko w 
jakim ś jednym, i nie my śl ąc o miliardzie rzeczy, tylko o jakiej ś jednej, 
przestan ę by ć i w tym jednym miejscu i my śle ć o tej jednej rzeczy?... Istotnie, 
obawa śmierci jest najkomiczniejszym złudzeniem, jakiemu o d tylu wieków ulega 
ludzko ść. Dzicy boj ą si ę piorunu, huku broni palnej, nawet zwierciadła; a m y, 
niby to ucywilizowani, l ękamy si ę śmierci!..."  

 
Wstał, wyjrzał przez okno i z u śmiechem przypatrywał si ę ludziom, którzy gdzie ś 
biegli, kłaniali si ę sobie, asystowali damom. Przypatrywał si ę ich gwałtownym 
ruchom, wielkiemu zainteresowaniu, bez świadomej szarmanterii m ęŜczyzn, 
automatycznej kokieterii kobiet, oboj ętnym minom doro Ŝkarzy, m ęce ich koni i nie 
mógł oprze ć si ę uwadze, Ŝe całe to Ŝycie, pełne niepokoju i udr ęcze ń, jest 
kapitalnym głupstwem. Tak przesiedział cały dzie ń. Nast ępnego przyszedł Rzecki i 
przypomniał mu, Ŝe dzi ś jest dzie ń pierwszego kwietnia i Ŝe panu Ł ęckiemu trzeba 
zapłaci ć dwa tysi ące pi ęćset rubli procentów. 
- A prawda - odparł Wokulski. - Odwie   mu tam...  

 
- My ślałem, Ŝe sam odwieziesz.  

 
- Nie chce mi si ę... 
Rzecki kr ęcił si ę po pokoju, chrz ąkał, nareszcie rzekł: 
- Pani Stawska jest jaka ś markotna. Mo Ŝe by ś j ą odwiedził?  

 
- A prawda, Ŝe ju Ŝ dawno u niej nie byłem. Pójd ę wieczorem. 
Odebrawszy tak ą odpowied  , Rzecki ju Ŝ nie zatrzymywał si ę. Bardzo czule po Ŝegnał 
Wokulskiego, wpadł do sklepu po pieni ądze, potem siadł w doro Ŝkę i kazał jecha ć 
do pani Misiewiczowej. 
- Przybiegłem tylko na chwil ę, bo mam załatwi ć pilny interes - zawołał 
uradowany. - Wie pani, Stach b ędzie tu dzisiaj... Zdaje mi si ę (ale mówi ę to 
pani w najwi ększej tajemnicy), Ŝe Wokulski ju Ŝ stanowczo zerwał z Ł ęckimi... 
- Czyby tak?... - rzekła pani Misiewiczowa, składaj ąc r ęce. 
- Jestem prawie pewny, ale... Ŝegnam pani ą... Stach b ędzie dzi ś wieczorem...  

 
Istotnie, Wokulski był wieczorem i co wa Ŝniejsza, zacz ął bywa ć ka Ŝdego wieczora.  
Przychodził dosy ć pó  no, kiedy Helunia ju Ŝ spała, a pani Misiewiczowa odchodziła 
do swego pokoju, i z pani ą Stawsk ą przep ędzał po par ę godzin. Zwykle milczał i 
słuchał jej opowiada ń o sklepie Milerowej albo o brukowych wypadkach. Sa m 



odzywał si ę rzadko, a wtedy wypowiadał aforyzmy, nawet nie maj ące zwi ązku z tym, 
co do niego mówiono. Raz rzekł bez powodu: 
- Człowiek jest jak ćma: na o ślep rwie si ę do ognia, cho ć go boli i cho ć si ę w 
nim spali. Robi to jednak dopóty - dodał po namy śle - dopóki nie oprzytomnieje. 
I tym ró Ŝni si ę od ćmy... 
"Mówi o pannie Ł ęckiej!..." - pomy ślała pani Stawska i serce jej spieszniej 
uderzyło. Innym razem opowiedział jej dziwaczn ą histori ę:  
 
- Słyszałem o dwu przyjaciołach, z których jeden mi eszkał w Odessie, a drugi w 
Tobolsku; nie widzieli si ę kilka lat i bardzo t ęsknili za sob ą. 
Nareszcie przyjaciel tobolski, nie mog ąc wytrzyma ć dłu Ŝej, postanowił zrobi ć 
odeskiemu niespodziank ę i nie uprzedzaj ąc go, pojechał do Odessy. Nie zastał go 
jednak w domu, poniewa Ŝ jego przyjaciel odeski, równie Ŝ st ęskniony, pojechał do 
Tobolska... 
Interesa nie pozwoliły im zetkn ąć si ę w czasie powrotu. Zobaczyli si ę wi ęc 
dopiero po kilku latach i wie pani, co si ę pokazało?... Pani Stawska podniosła 
na niego oczy. 
- Oto obaj, szukaj ąc si ę, tego samego dnia zjechali si ę w Moskwie, stan ęli w tym 
samym hotelu i w s ąsiednich numerach. Los czasami mocno Ŝartuje z ludzi... 
- W Ŝyciu chyba niecz ęsto si ę tak trafia... - szepn ęła pani Stawska. 
- Kto wie?... Kto wie?... - odparł Wokulski. 
Pocałował j ą w r ękę i wyszedł zamy ślony.  

 
"Z nami tak nie b ędzie!..." - pomy ślała, gł ęboko wzruszona. Podczas wieczorów 
przep ędzanych w domu pani Stawskiej Wokulski stosunkowo b ył najbardziej 
oŜywiony, troch ę jadł i rozmawiał.  

 
Lecz przez reszt ę dnia zapadał w apati ę. Prawie nie jadł, tylko wypijał mnóstwo 
herbaty, nie zajmował si ę interesami, nie był na kwartalnym posiedzeniu spół ki, 
nic nie czytał, a nawet nie my ślał. Zdawało mu si ę, Ŝe pot ęga, której nie 
umiałby nazwa ć, wyrzuciła go poza obr ęb wszelkich spraw, nadziei, pragnie ń i Ŝe 
jego Ŝycie, podobne dzi ś do martwego ci ęŜaru, toczy si ę w śród pustki.  

 
"Przecie Ŝ w łeb sobie nie wypal ę - my ślał. - Gdybym cho ć zbankrutował, ale 
tak!... Pogardzałbym sam sob ą, gdyby z tego świata miała mnie wymie ść 
spódnica... Trzeba było zosta ć w Pary Ŝu... Kto wie, czy ju Ŝ dzi ś nie posiadałbym 
broni, która pr ędzej czy pó  niej wyt ępi potwory z ludzk ą twarz ą".  

 
Rzecki, odgaduj ąc, co si ę z nim dzieje, zachodził w ró Ŝnych porach dnia i 
próbował wci ągnąć go w rozmow ę. Ale ani stan pogody, ani handel, ani polityka 
nie obchodziły Wokulskiego. Raz si ę tylko o Ŝywił, gdy pan Ignacy zrobił 
wzmiank ę, Ŝe Milerowa prze śladuje pani ą Stawsk ą.  
 
- O có Ŝ jej chodzi? 
- Mo Ŝe zazdro ści, Ŝe bywasz u pani Stawskiej, Ŝe jej płacisz dobr ą pensj ę.  
 
- Uspokoi si ę Milerowa - rzekł Wokulski - jak oddam sklep Stawsk iej, a j ą zrobi ę 
kasjerk ą. 
- Bój si ę Boga, daj Ŝe spokój!... - zawołał przestraszony Rzecki. - Zgub iłby ś tym 
pani ą Stawsk ą.  
 
Wokulski zacz ął chodzi ć. 
- Masz racj ę. Ale swoj ą drog ą, je Ŝeli baby kłóc ą si ę, trzeba je rozdzieli ć...  
Namów Stawsk ą, a Ŝeby sama na siebie zało Ŝyła sklep, a my jej dostarczymy 
funduszów. Od razu o tym my ślałem, a teraz widz ę, Ŝe nie warto dłu Ŝej odkłada ć.  
 
Pan Ignacy, naturalnie, w tej chwili pobiegł do swo ich pa ń i zawiadomił je o 
wielkiej nowinie. 
- Nie wiem, czy nam wypada przyjmowa ć tak ą ofiar ę? - odezwała si ę zakłopotana 
pani Misiewiczowa. 
- Có Ŝ to za ofiara? - zawołał Rzecki. - Spłacicie nas pa nie w ci ągu paru lat, i 
basta. Jak Ŝe pani s ądzi?... - zapytał Stawskiej. 



- Zrobi ę tak, jak zechce pan Wokulski. Ka Ŝe mi otworzy ć sklep, otworz ę; ka Ŝe 
zosta ć u Milerowej, zostan ę  
- Ale Ŝ, Helenko!... - zreflektowała j ą matka. - Pomy śl, na co si ę nara Ŝasz, 
mówiąc w podobny sposób?... Całe szcz ęście, Ŝe nas nie słyszy nikt obcy.  

 
Pani Stawska umilkła ku wielkiemu zmartwieniu pani Misiewiczowej, któr ą 
przera Ŝała stanowczo ść córki dotychczas tak łagodnej i uległej.  

 
Pewnego dnia Wokulski, przechodz ąc ulic ą spotkał karet ę pani W ąsowskiej. Ukłonił 
si ę i szedł dalej bez celu; wtem dop ędził go słu Ŝący. 
- Ja śnie pani prosi... 
- Co si ę z panem dzieje?... - zawołała pi ękna wdówka, gdy Wokulski zbli Ŝył si ę 
do powozu. - Si ąd  no pan, przejedziemy si ę po Alejach.  

 
Wsiadł, pojechali. 
- Co to znaczy? - ci ągnęła pani W ąsowska. - Wygl ądasz pan okropnie, ju Ŝ blisko 
dziesi ęć dni nie byłe ś u Beli... No, mów Ŝe pan co ś!...  

 
- Nie mam nic do powiedzenia. Nie jestem chory i ni e s ądzę, a Ŝeby pannie Izabeli 
były potrzebne moje wizyty. - A je Ŝeli s ą potrzebne? 
- Nigdy nie miałem tych złudze ń; dzi ś mniej ni Ŝ kiedykolwiek.  

 
- No, no... mój panie... mówmy jasno. Jeste ś pan zazdro śnik, a to poni Ŝa 
męŜczyzn ę w oczach kobiet. Zirytowałe ś si ę pan Molinarim...  

 
- Myli si ę pani. Tak dalece nie jestem zazdrosny, Ŝe wcale nie przeszkadzam 
pannie Izabeli wybiera ć pomi ędzy mn ą i panem Molinarim. Wiem przecie, Ŝe w tym 
wypadku obaj mamy równe prawa. 
- O panie, to ju Ŝ zbyt ostre! - zgromiła go pani W ąsowska. - Có Ŝ to, wi ęc biedna 
kobieta, je Ŝeli raczy j ą uwielbia ć jeden z was, nie mo Ŝe rozmawia ć z innymi?...  
Nie spodziewałam si ę, a Ŝeby taki człowiek jak pan w taki haremowy sposób 
traktował kobiet ę. Zreszt ą, o co panu chodzi?.. Gdyby nawet Bela kokietowała 
Molinarego, to i có Ŝ?... Trwało to jeden wieczór i sko ńczyło si ę tak wzgardliwym 
poŜegnaniem go ze strony Beli, Ŝe a Ŝ przykro było patrze ć. 
Zgnębienie opu ściło Wokulskiego.  

 
- Pani łaskawa, nie udawajmy, Ŝe si ę nie rozumiemy. Pani wie, Ŝe dla m ęŜczyzny 
kochaj ącego kobieta jest świ ęto ści ą jak ołtarz. Słusznie czy niesłusznie, ale 
tymczasem tak jest. Otó Ŝ je Ŝeli pierwszy lepszy awanturnik zbli Ŝa si ę do tej 
świ ęto ści jak do krzesła i post ępuje z ni ą jak z krzesłem, a ołtarz prawie 
zachwyca si ę podobnym traktowaniem, wówczas... pojmuje pani?...  Zaczynamy 
przypuszcza ć, Ŝe ów ołtarz jest naprawd ę tylko krzesłem. Jasno si ę 
wytłumaczyłem?...  

 
Pani W ąsowska rzuciła si ę na poduszkach powozu. 
- O panie, a Ŝ nadto jasno!... Co by ś pan jednak powiedział, gdyby kokieteria 
Beli była tylko niewinnym odwetem, a raczej ostrze Ŝeniem?...  

 
- Do kogo wystosowanym? 
- Do pana; wszak Ŝe pan ci ągle zajmujesz si ę pani ą Stawsk ą?... 
- Ja?... Kto to powiedział?... 
- Przypu śćmy, Ŝe naoczni świadkowie: pani Krzeszowska, pan Maruszewicz...  

 
Wokulski pochwycił si ę za głow ę. 
- I pani wierzy temu? - Nie, poniewa Ŝ zapewnił mnie Ochocki, Ŝe tam nic nie ma; 
czy jednak Bel ę uspokoił kto w podobny sposób i czy mogłaby na tym  poprzesta ć, 
to ju Ŝ inna sprawa. 
Wokulski uj ął j ą za r ękę. - Pani droga - szepn ął - cofam wszystko, com 
powiedział z powodu tego Molinarego... Przysi ęgam pani, Ŝe czcz ę pann ę Izabel ę i 
Ŝe najwi ększym dla mnie nieszcz ęściem jest moje nierozwa Ŝne słowo... Teraz 
dopiero widz ę, czego si ę dopu ściłem, mówi ąc to...  

 



Był tak wzruszony, Ŝe pani W ąsowskiej Ŝal go si ę zrobiło. 
- No, no - rzekła - niech pan si ę uspokoi i nie przesadza... Pod słowem honoru 
(cho ć kobiety podobno nie maj ą honoru) zapewniam pana, Ŝe to, o czym mówili śmy, 
zostanie mi ędzy nami. Zreszt ą jestem pewna, Ŝe nawet Bela przebaczyłaby panu 
jego wybuch. Była to niegodziwo ść, ale... zakochanym wybacza si ę nie takie 
niegodziwo ści. Wokulski ucałował jej obie r ęce, które mu wydarła. 
- Prosz ę si ę do mnie nie umizga ć, bo dla zakochanej kobiety m ęŜczyzna jest 
ołtarzem... A teraz wysiadaj pan, id  , o tam, do Beli i...  

 
- I co pani? - I przyznaj, Ŝe umiem dotrzymywa ć obietnic. 
Głos jej drgn ął, ale Wokulski nie spostrzegł tego. Wyskoczył z ka rety i pobiegł 
do kamienicy zajmowanej przez pana Ł ęckiego, gdzie wła śnie stan ęli.  

 
Gdy Mikołaj otworzył mu drzwi, kazał zameldowa ć si ę pannie Ł ęckiej. Była sama i 
przyj ęła go natychmiast, zarumieniona i zmi ęszana. - Tak dawno nie był pan u nas 
- rzekła. - Czy pan był chory?... 
- Gorzej, pani - odpowiedział, nie siadaj ąc. - Ci ęŜko obraziłem pani ą bez 
powodu... 
- Pan, mnie?.. 
- Tak, pani, obraziłem pani ą podejrzeniami. Byłem - mówił stłumionym głosem - 
byłem na koncercie u pa ństwa Rze Ŝuchowskich... Wyszedłem, nawet nie po Ŝegnawszy 
si ę z pani ą... Ju Ŝ nie chc ę mówi ć dalej... Czuj ę tylko, Ŝe ma pani prawo nie 
przyjmowa ć mnie jako człowieka, który nie ocenił pani... śmiał pos ądza ć...  

 
Panna Izabela gł ęboko spojrzała mu w oczy i wyci ągaj ąc r ękę rzekła: 
- Przebaczam... niech pan siada. - Niech pani nie s pieszy si ę z przebaczeniem, 
bo ono mo Ŝe podnie ść moje nadzieje...  

 
Zamyśliła si ę.  
 
- Mój Bo Ŝe, i có Ŝ na to poradz ę?... niech Ŝe ju Ŝ pan ma nadziej ę, je Ŝeli tak o 
ni ą chodzi... 
- I to pani mówi, panno Izabelo?... 
- Tak wida ć było przeznaczone - odpowiedziała z u śmiechem.  

 
Namiętnie ucałował jej r ękę, której mu nie broniła, potem odszedł do okna i co ś 
zdj ął z szyi. - Niech pani przyjmie to ode mnie - rzekł  i podał jej złoty 
medalion z ła ńcuszkiem. 
Panna Izabela ciekawie zacz ęła si ę przygl ądać. 
- Dziwny prezent, nieprawda Ŝ - mówił Wokulski otwieraj ąc medalion. - Widzi pani 
t ę blaszk ę lekk ą jak paj ęczyna?... A jednak jest to klejnot, jakiego nie pos iada 
Ŝaden skarbiec, nasienie wielkiego wynalazku, który moŜe ludzko ść przemieni ć.  

 
Kto wie, czy z tej blaszki nie urodz ą si ę okr ęty napowietrzne. Ale mniejsza o 
nie... Oddaj ąc go pani, składam moj ą przyszło ść...  

 
- Wi ęc to jest talizman? 
- Prawie. Jest to rzecz, która mogła mnie wyci ągnąć z kraju, a cały mój maj ątek 
i reszt ę Ŝycia utopi ć w nowej pracy. Mo Ŝe byłaby ona strat ą czasu, maniactwem, 
ale w ka Ŝdym razie my śl o niej była jedyn ą rywalk ą pani. Jedyn ą... - powtórzył z 
naciskiem.  

 
- My ślał pan opu ści ć nas? - Nawet nie dawniej jak dzi ś rano. Dlatego oddaj ę pani 
ten amulet. Odt ąd, oprócz pani, ju Ŝ nie mam innego szcz ęścia na świecie; została 
mi pani albo śmier ć.  
 
- Je Ŝeli tak, wi ęc bior ę pana do niewoli - rzekła panna Izabela i zawiesiła  
medalion na szyi. A kiedy przyszło wsun ąć go za stanik, spu ściła oczy i 
zarumieniła si ę.  
 



"Otom podły - pomy ślał Wokulski. - I ja tak ą kobiet ę podejrzewałem... Ach, 
nędznik..."  

 
Kiedy wrócił do siebie i wpadł do sklepu, był tak r ozpromieniony, Ŝe pan Ignacy 
nieledwie przeraził si ę. 
- Co tobie? - zapytał - Powinszuj mi. Jestem narzec zonym panny Łeckiej. 
Ale Rzecki, zamiast winszowa ć, mocno pobladł. 
- Miałem list od Mraczewskiego - rzekł po chwili. -  Suzin, jak wiesz, jeszcze w 
lutym wysłał go do Francji... 
- Wi ęc?... - przerwał Wokulski. - Ano pisze mi teraz z L yonu, Ŝe Ludwik Stawski 
Ŝyje i mieszka w Algierze, tylko pod nazwiskiem Erne sta Waltera. Podobno 
handluje winem. Przed rokiem kto ś go widział.  

 
- Sprawdzimy to - odpowiedział Wokulski i spokojnie  zanotował w katalogu adres. 
Odt ąd ka Ŝde popołudnie sp ędzał u pa ństwa Ł ęckich, a nawet raz na zawsze został 
zaproszony na obiady. 
W kilka dni przyszedł do niego Rzecki. - Có Ŝ, mój stary! - zawołał Wokulski. - 
Jak Ŝe tam z ksi ęciem Lulu?... Gniewasz si ę jeszcze na Szlangbauma, Ŝe śmiał 
sklep kupi ć?...  

 
Stary subiekt pokr ęcił głow ą. 
- Pani Stawska - rzekł - ju Ŝ nie jest u Milerowej... troch ę chora... Mówi co ś o 
wyje  dzie z Warszawy... Mo Ŝe by ś tam wst ąpił?..  

 
- Prawda, trzeba by zaj ść - odparł, pocieraj ąc czoło. - Mówiłe ś z ni ą o sklepie?  

 
- Owszem; po Ŝyczyłem jej nawet tysi ąc dwie ście rubli.  

 
- Z twoich biednych oszcz ędności?... Dlaczegó Ŝ nie ma po Ŝyczy ć ode mnie?...  

 
Rzecki nic nie odpowiedział. 
Przed drug ą Wokulski pojechał do pani Stawskiej. Była bardzo m izerna; jej 
słodkie oczy wydawały si ę jeszcze wi ększe i jeszcze smutniejsze. 
- Có Ŝ to - spytał Wokulski - słyszałem, Ŝe pani chce opu ści ć Warszaw ę? 
 
- Tak, panie... Mo Ŝe mąŜ powróci... - dodała stłumionym głosem. 
- Mówił mi o tym Rzecki i pozwoli pani, Ŝe postaram si ę o sprawdzenie tej 
wiadomo ści...  

 
Pani Stawska zalała si ę łzami. 
- Pan taki dobry dla nas - szepn ęła. - Niech Ŝe pan b ędzie szcz ęśliwy...  

 
O tej samej godzinie pani W ąsowska była z wizyt ą u panny Izabeli i dowiedziała 
si ę od niej, Ŝe Wokulski został przyj ęty. 
- Nareszcie... - rzekła pani W ąsowska. - My ślałam, Ŝe nigdy si ę nie zdecydujesz.  

 
- Wi ęc zrobiłam ci przyjemn ą niespodziank ę - odpowiedziała panna Izabela. - W 
kaŜdym razie jest to idealny m ąŜ: bogaty, nietuzinkowy, a nade wszystko człowiek 
goł ębiego serca. Nie tylko nie jest zazdrosny, ale nawe t przeprasza za 
podejrzenia. To mnie ostatecznie rozbroiło... Prawd ziwa miło ść ma zawi ązane 
oczy. Nic mi nie odpowiadasz?  

 
- My śl ę...  

 
- O czym? - śe je Ŝeli on tak zna ciebie, jak ty jego, to oboje bardzo  si ę nie 
znacie. 
- Tym przyjemniej zejdzie nam miodowy miesi ąc. 
- śycz ę... 
 
 
ROZDZIAŁ CZTERNASTY  
POGODZENI MAŁśONKOWIE 



 
Od połowy kwietnia pani baronowa Krzeszowska nagle zmieniła tryb Ŝycia. Do tej 
pory dzie ń schodził jej na wymy ślaniu Mariannie, na pisywaniu listów do 
lokatorów o to, Ŝe schody s ą za śmiecone, na wypytywaniu stró Ŝa: czy nie zdarł 
kto karty wynajmu mieszka ń? czy praczki z paryskiej pralni nocuj ą w domu albo 
czy rewirowy nie miał do niej jakiego interesu? Nie  zapominała przy tym upomina ć 
go, a Ŝeby w razie zgłoszenia si ę konkurenta o lokal na trzecim pi ętrze bacznie 
przypatrywał si ę, szczególniej ludziom młodym, a gdyby to byli stud enci, a Ŝeby 
odpowiadał, Ŝe lokal ju Ŝ wynaj ęty. 
- Uwa Ŝaj, Kacprze, co ci mówi ę - ko ńczyła - bo stracisz miejsce, je Ŝeli mi tu 
zakradnie si ę jaki student. Mam ju Ŝ dosy ć tych nihilistów, rozpustników, 
ateuszów, którzy znosz ą trupie główki. 
Po ka Ŝdej takiej konferencji stró Ŝ, wróciwszy do swej komórki, rzucał czapk ę na 
stół i wykrzykiwał: 
- Albo si ę, psia ma ć, powiesz ę, albo dłu Ŝej nie wytrzymam z tak ą pani ą! W pi ątek 
na targ - id  , stró Ŝu, do apteki po dwa razy na dzie ń lataj, do magla drałuj i 
choroba wie, gdzie nie chod  . Przecie ju Ŝ mi zapowiedziała, Ŝe b ędę z ni ą 
je  dził na cmentarz do porz ądkowania grobu!... Słychane to rzeczy na świecie?... 
Odejd ę st ąd na świ ęty Jan, Ŝebym miał da ć komu dwadzie ścia rubli odst ępnego...  

 
Ale od połowy kwietnia pani baronowa złagodniała. 
Zło Ŝyło si ę na to kilka okoliczno ści.  

 
Przede wszystkim którego ś dnia odwiedził j ą nieznany adwokat z poufnym 
zapytaniem, czy pani baronowa nie wie czego o fundu szach pana barona... Gdyby 
zaś takowe gdzie istniały, o czym zreszt ą w ątpi adwokat, nale Ŝałoby je wskaza ć 
dla uwolnienia pana barona od kompromitacji. Wierzy ciele jego bowiem gotowi s ą 
chwyci ć si ę ostatecznych środków.  

 
Pani baronowa solennie upewniła adwokata, Ŝe jej mał Ŝonek, baron, pomimo całej 
przewrotno ści i udr ęcze ń, jakie jej zadał, Ŝadnych funduszów nie posiada. W tym 
miejscu dostała spazmów, co skłoniło adwokata do sz ybkiego odwrotu. Gdy za ś 
kapłan sprawiedliwo ści opu ścił jej mieszkanie, nader szybko powróciła do zdrow ia 
i zawoławszy Marianny, rzekła do niej niezwykle spo kojnym głosem: 
- Trzeba by, moja Marysiu, zało Ŝyć świe Ŝe firanki, bo mam przeczucie, Ŝe 
nieszcz ęśliwy nasz pan nawróci si ę... W par ę dni pó  niej był u baronowej ksi ąŜę 
w swojej własnej osobie. Zamkn ęli si ę oboje w najodleglejszym pokoju i mieli 
dług ą konferencj ę, w trakcie której pani par ę razy zaniosła si ę od płaczu, a raz 
zemdlała. O czym by jednak mówili, tego nie wie naw et Marianna. Tylko po 
odej ściu ksi ęcia baronowa kazała natychmiast wezwa ć pana Maruszewicza, a gdy 
przybiegł, rzekła dziwnie łagodnym głosem, przeplat aj ąc mowę westchnieniami: 
- Zdaje mi si ę, panie Maruszewicz, Ŝe mój zbł ąkany m ąŜ nareszcie si ę opami ęta...  
Bąd  wi ęc łaskaw, jed   do miasta i kup m ęski szlafrok i par ę pantofli. We   na 
twoj ą miar ę, bo wy obaj, biedacy, jeste ście jednakowo szczupli... Pan 
Maruszewicz ruszył brwiami, ale wzi ął pieni ądze i zrobił sprawunek.  

 
Baronowej cena czterdziestu rubli za szlafrok i sze ściu za pantofle wydała si ę 
nieco wysok ą, ale pan Maruszewicz odpowiedział, Ŝe nie zna si ę na cenie, Ŝe 
kupował w pierwszorz ędnych magazynach, i ju Ŝ nie mówiono o tym. 
Znowu po kilku dniach do mieszkania pani Krzeszowsk iej zgłosiło si ę dwu śydków 
zapytuj ąc, czy pan baron jest w domu... Pani baronowa, zami ast wpa ść na nich z 
krzykiem, jak to zwykle robiła, kazała im bardzo sp okojnym tonem wyj ść za drzwi.  

 
Potem, zawoławszy Kacpra, rzekła mu: 
- Zdaje mi si ę, kochany Kacprze, Ŝe nasz biedny pan sprowadzi si ę do nas dzi ś 
albo jutro. Trzeba poło Ŝyć sukno na schodach od drugiego pi ętra... Tylko uwa Ŝaj, 
moje dziecko, a Ŝeby nie pokradli pr ętów... I sukno trzeba co kilka dni 
trzepa ć... 
Od tej chwili ju Ŝ nie wymy ślała Mariannie, nie pisywała listów, nie dr ęczyła 
stró Ŝa... Tylko po całych dniach, z r ękoma zało Ŝonymi na piersi, chodziła po 
swym rozległym mieszkaniu, blada, cicha, zirytowana . 



Na turkot doro Ŝki, zatrzymuj ącej si ę przed domem, biegła do okna; na odgłos 
dzwonka rzucała si ę do progu i spoza przymkni ętych drzwi salonu nasłuchiwała, 
kto rozmawia z Mariann ą. 
Po paru dniach takiego trybu Ŝycia zrobiła si ę jeszcze bledsz ą i jeszcze 
bardziej rozdra Ŝnion ą. Biegała coraz pr ędzej po coraz mniejszej przestrzeni, 
cz ęsto upadała na krzesło lub fotel z biciem serca, a nareszcie poło Ŝyła si ę do 
łó Ŝka. - Ka Ŝ zdj ąć sukno ze schodów - rzekła do Marianny schrypni ętym głosem. - 
Panu znowu musiał jaki ś łotr po Ŝyczy ć pieni ędzy...  

 
Ledwie to powiedziała, energicznie zadzwoniono do d rzwi. Pani baronowa posłała 
naprzód Mariann ę, a sama tkni ęta przeczuciem, pomimo bólu głowy, zacz ęła si ę 
ubiera ć. Wszystko leciało jej z r ąk. Tymczasem Marianna, uchyliwszy drzwi 
zaczepione na ła ńcuch, zobaczyła w sieni jakiego ś bardzo dystyngowanego 
jegomo ścia z jedwabnym parasolem i r ęczn ą walizk ą. Za jegomo ściem, który pomimo 
starannie ogolonych w ąsów i bujnych faworytów wygl ądał nieco na kamerdynera, 
stali tragarze z kuframi i tłomokami. 
- A co to?... - machinalnie zapytała słu Ŝąca. 
- Otworzy ć drzwi, obie połowy!... - odparł jegomo ść z walizk ą. Rzeczy pana 
barona i moje... 
Drzwi otworzyły si ę, jegomo ść kazał tragarzom zło Ŝyć kufry i tłomoki w 
przedpokoju i zapytał: - Gdzie tu gabinet ja śnie pana?...  

 
W tej chwili przybiegła baronowa w nie zapi ętym szlafroku, z włosami w 
nieładzie. - Co to?... - zawołała wzruszonym głosem . - Ach, to ty, Leonie... 
Gdzie pan?... - Zdaje si ę, Ŝe ja śnie pan u St ępka... Chciałbym zło Ŝyć rzeczy, 
ale nie widz ę ani gabinetu pana, ani pokoju dla mnie.  

 
- Zaczekaj Ŝe... mówiła gor ączkowo baronowa. - Zaraz Marianna wyniesie si ę z 
kuchni, to ty tam... - Ja w kuchni?... - spytał jeg omość nazwany Leonem. - Chyba 
ja śnie pani Ŝartuje.  

 
Według umowy z panem mam mie ć swój pokój... 
Pani baronowa zmi ęszała si ę. 
- Co ja mówi ę!... - rzekła. - To wiesz, mój Leonie, wprowad   si ę tymczasem na 
trzecie pi ętro, do mieszkania po studentach... 
- Tak to rozumiem - odparł Leon. - Je Ŝeli tam jest z par ę pokoików, to mog ę 
nawet mieszka ć z kucharzem... 
- Jak to z kucharzem? 
- Bo przecie ja śnie pa ństwo bez kucharza obej ść si ę nie mog ą. Bierzcie te rzeczy 
na gór ę - zwrócił si ę do tragarzy. 
- Co wy robicie?... - krzykn ęła baronowa, widz ąc, Ŝe zabieraj ą wszystkie kufry i 
tłomoki. 
- Bior ą moje rzeczy. Nie ście! - komenderował Leon.  

 
- A gdzie Ŝ pana barona?... - O, prosz ę... - odparł słu Ŝący, podaj ąc Mariannie 
r ęczn ą walizk ę i parasol. 
- A po ściel?... garderoba?... sprz ęty?... - zawołała pani, łami ąc r ęce.  

 
- Niech Ŝe ja śnie pani nie robi skandalu przy słu Ŝbie!... - zgromił j ą Leon. - 
Wszystkie te rzeczy ja śnie pan powinien mie ć w domu...  

 
- Prawda... prawda!... - szepn ęła upokorzona baronowa. 
Zainstalowawszy si ę na górze, gdzie mu jeszcze musiano zanie ść łó Ŝko, stół, par ę 
krzeseł i miednic ę z dzbankiem wody, pan Leon ubrał si ę we frak, biały krawat, 
świe Ŝą koszul ę (troch ę ciasn ą na niego), wrócił do pani baronowej i powa Ŝnie 
zasiadł w przedpokoju. 
- Za pół godziny - rzekł do Marianny, spogl ądaj ąc na złoty zegarek - ja śnie pan 
powinien by ć, bo co dzie ń sypia od godziny czwartej do pi ątej. - Có Ŝ, nudno tu 
pannie? - dodał. - No, ale ja pann ę rozruszam...  

 
- Marianno!... Marianno, chod   tutaj!... - zawołała ze swego pokoju baronowa.  

 



- Có Ŝ panna zaraz tak lecisz? - zapytał Leon. - Ucieknie  starej interes czy 
co?... Niech troch ę poczeka... 
- Kiedy boj ę si ę, bo strasznie zła - szepn ęła Marianna, wydzieraj ąc mu si ę z 
r ąk. 
- Zła, bo ś j ą sama panna zepsuła. Im tylko pozwoli ć, toby zaraz człowiekowi 
kołki na łbie ciosali... Z baronem b ędziesz panna miała l Ŝej, bo to koneser...  

 
Ale ubra ć si ę panna musisz inaczej, nie tak po tercjarsku. My ni e lubimy 
zakonnic. 
- Marysia!... Marysia!... 
- No, to id   ju Ŝ panna, tylko powoli - upominał j ą Leon.  

 
Wbrew przewidywaniom Leona baron przybył do swej ma ł Ŝonki nie o czwartej, ale 
dopiero około pi ątej. 
Był ubrany w nowy tu Ŝurek i świe Ŝy kapelusz, w r ęku trzymał laseczk ę ze srebrn ą 
końsk ą nog ą. Miał min ę spokojn ą, ale pod tymi pozorami wierny sługa dostrzegł 
mocne wzruszenie. Ju Ŝ w przedpokoju binokle dwa razy spadły baronowi, a lewa 
powieka drgała mu bez porównania cz ęściej ani Ŝeli przed pojedynkiem albo nawet 
przy sztosie. - Zamelduj mnie pani baronowej - rzek ł pan Krzeszowski nieco 
przytłumionym głosem. 
Leon otworzył drzwi salonu i prawie gro  nie zawołał: - Ja śnie pan!...  

 
A gdy baron wszedł, zamkn ął za nim drzwi, odprawił Mariann ę, która przybiegła z 
kuchni, i - sam zacz ął podsłuchiwa ć. 
Pani baronowa, siedz ąca z ksi ąŜką na kanapie, na widok m ęŜa powstała. Gdy baron 
zło Ŝył jej gł ęboki ukłon, chciała odkłoni ć si ę, ale znowu upadła na kanap ę. 
- M ęŜu mój... - szepn ęła, zasłaniaj ąc twarz r ękoma. - O! Co ty robisz... 
- Przykro mi bardzo - rzekł baron kłaniaj ąc si ę po raz drugi - Ŝe składam pani 
uszanowanie w takich warunkach... 
- Ja wszystko gotowa jestem przebaczy ć, je Ŝeli... 
- Jest to bardzo zaszczytne dla nas obojga - przerw ał baron - poniewa Ŝ i ja 
gotów jestem zapomnie ć pani wszystko, co dotyczy mojej osoby. Na nieszcz ęście, 
raczyła pani wprowadzi ć w gr ę moje nazwisko, które lubo w historii świata nie 
odznaczyło si ę Ŝadną niezwykło ści ą, zasługuje przecie Ŝ na to, aby je 
oszcz ędzano. - Nazwisko?... - powtórzyła baronowa.  

 
- Tak, pani - odparł baron, kłaniaj ąc si ę po raz trzeci, ci ągle z kapeluszem w 
r ęku. - Daruje pani, Ŝe dotkn ę tej niemiłej sprawy, ale... Od pewnego czasu 
nazwisko moje figuruje we wszystkich s ądach... W tej chwili na przykład podoba 
si ę pani mie ć a Ŝ trzy procesy: dwa z lokatorami, a jeden z jej były m adwokatem, 
który nie uchybiaj ąc mu, jest sko ńczonym łotrem. - Ale Ŝ, m ęŜu! - zawołała 
baronowa zrywaj ąc si ę z kanapy. - Wszak Ŝe w tej chwili ty masz jedyna ście 
procesów o trzydzie ści tysi ęcy rubli długów... - Przepraszam!... Mam 
siedemna ście procesów o trzydzie ści dziewi ęć tysi ęcy rubli długów, je Ŝeli mnie 
pami ęć nie myli. Ale to s ą procesy o długi. Mi ędzy nimi nie ma ani jednego, 
który wytoczyłbym uczciwej kobiecie o kradzie Ŝ lalki... Mi ędzy moimi grzechami 
nie ma ani jednego anonimu, który by spotwarzał nie winn ą, a spomi ędzy moich 
wierzycieli ani jeden nie musiał ucieka ć z Warszawy wygnany przez oszczerstwa, 
jak si ę to zdarzyło niejakiej pani Stawskiej dzi ęki troskliwo ści pani baronowej 
Krzeszowskiej... - Stawska była twoj ą kochank ą... - Przepraszam. Nie twierdz ę, 
Ŝe nie starałem si ę o jej wzgl ędy, ale przysi ęgam na honor, Ŝe jest to 
najszlachetniejsza kobieta, jak ą spotkałem w Ŝyciu. Niech pani nie obra Ŝa ten 
superlatyw zastosowany do osoby obcej i niech pani raczy mi wierzy ć, Ŝe pani 
Stawska jest kobiet ą, która nawet moje... moje starania zostawiała bez 
odpowiedzi. A poniewa Ŝ, pani baronowo, ja mam honor zna ć przeci ętne kobiety, 
wi ęc... moje świadectwo co ś znaczy...  

 
- W rezultacie czego chcesz, mój m ęŜu? - zapytała pani baronowa ju Ŝ pewnym 
głosem. 
- Chc ę... broni ć nazwiska, które oboje nosimy. Chc ę... nakaza ć w tym domu 
szacunek dla baronowej Krzeszowskiej. Chc ę zako ńczy ć procesy i da ć pani 
opiek ę... Dla dopi ęcia tego celu zmuszony jestem prosi ć pani ą o go ścinno ść. Gdy 
zaś ureguluj ę stosunki... 



- Opu ścisz mnie? - Zapewne.  

 
- A twoje długi? 
Baron powstał z krzesła. 
- Moje długi niech pani ą nie interesuj ą - odparł tonem gł ębokiego przekonania. - 
JeŜeli pan Wokulski, zwyczajny szlachcic, mógł w ci ągu paru lat zrobi ć miliony, 
człowiek z moim nazwiskiem potrafi spłaci ć czterdzie ści tysi ęcy długów. I ja 
poka Ŝę, Ŝe umiem pracowa ć...  

 
- Jeste ś chory, mój m ęŜu - odparła baronowa. - Przecie wiesz, Ŝe pochodz ę z 
rodziny, która zrobiła swój maj ątek, i dlatego mówi ę ci, Ŝe ty nie potrafisz 
zapracowa ć nawet na własne utrzymanie... Ach, nawet na wykarm ienie najubo Ŝszego 
człowieka!... - Zatem pani odrzucasz moj ą opiek ę, któr ą ofiaruj ę jej pod wpływem 
pró śb ksi ęcia i dbało ści o honor nazwiska? - Ale owszem!... Zacznij Ŝe si ę 
nareszcie mn ą opiekowa ć, bo dotychczas... - Co do mnie - przerwał baron z nowym 
ukłonem - b ędę si ę starał zapomnie ć o przeszło ści... - Zapomniałe ś o niej 
dawno... Nie byłe ś nawet na grobie naszej córki... W taki sposób baro n 
zainstalował si ę w mieszkaniu swojej Ŝony. Przerwał procesy z lokatorami, byłemu 
adwokatowi baronowej o świadczył, Ŝe ka Ŝe mu da ć baty, je Ŝeli kiedykolwiek wyrazi 
si ę bez szacunku o swojej klientce, do pani Stawskiej napisał list z 
przeprosinami i posłał jej (a Ŝ pod Cz ęstochow ę) ogromny bukiet.  

 
Nareszcie przyj ął kucharza i wraz ze swoj ą mał Ŝonk ą zło Ŝył wizyty rozmaitym 
osobom z towarzystwa, powiedziawszy pierwej Marusze wiczowi, który ogłosił to po 
mie ście, Ŝe je Ŝeli która z dam nie odda im rewizyty, wówczas baron  od jej m ęŜa 
zaŜąda satysfakcji.  

 
W salonach zgorszono si ę dzikimi pretensjami barona; rewizyty jednak zło Ŝyli 
państwu Krzeszowskim wszyscy i prawie wszyscy zawarli z nimi bli Ŝsze stosunki. 
W zamian pani baronowa, co z jej strony było dowode m nadzwyczajnej delikatno ści, 
nic nikomu nie mówi ąc spłacała długi m ęŜa. Niektórym z wierzycieli robiła 
impertynencje, wobec innych płakała, prawie wszystk im odtr ącała jakie ś sumy na 
rachunek lichwiarskich procentów, irytowała si ę, ale - płaciła.  

 
JuŜ w osobnej szufladzie jej biurka le Ŝało kilka funtów m ęŜowskich weksli, kiedy 
zdarzył si ę nast ępny wypadek. 
Sklep Wokulskiego w lipcu miał obj ąć w posiadanie Henryk Szlangbaum; a poniewa Ŝ 
nowy nabywca nie Ŝyczył sobie przejmowa ć ani długów, ani wierzytelno ści dawnej 
firmy, wi ęc pan Rzecki na gwałt regulował rachunki. Mi ędzy innymi posłał notatk ę 
na par ęset rubli baronowi Krzeszowskiemu z pro śbą o rychł ą odpowied  .  
 
Notatka, jak wszystkie tego rodzaju dokumenta, dost ała si ę w r ęce baronowej, 
która zamiast zapłaci ć, odpisała Rzeckiemu list impertynencki, gdzie nie brakło 
wzmianki o szachrajstwie, o nieuczciwym kupnie klac zy, i tak dalej. 
Akurat we dwadzie ścia cztery godzin po wysłaniu tego listu w lokalu p aństwa 
Krzeszowskich zjawił si ę Rzecki, o świadczaj ąc, Ŝe chce si ę widzie ć z baronem.  

 
Baron przyj ął go bardzo Ŝyczliwie, cho ć nie ukrywał zdziwienia spostrzegłszy, Ŝe 
były sekundant jego przeciwnika jest mocno rozdra Ŝniony. 
- Przychodz ę do pana z pretensj ą - zacz ął stary subiekt. - Onegdaj o śmieliłem 
si ę przysła ć panu rachunek...  

 
- Ach, tak... jestem co ś winien panom... Ile Ŝ to wynosi? 
- Dwie ście trzydzie ści sze ść rubli kopiejek trzyna ście...  

 
- Jutro postaram si ę zaspokoi ć panów... 
- To nie wszystko - przerwał mu Rzecki. - Wczoraj b owiem od szanownej mał Ŝonki 
pańskiej otrzymałem ten oto list... 
Baron przeczytał podany mu papier, zamy ślił si ę i odparł:  

 



- Przykro mi bardzo, Ŝe baronowa u Ŝyła tak nieparlamentarnych wyrazów, ale... co 
do tej klaczy - to ma racj ę... Pan Wokulski (czego mu zreszt ą nie mam za złe) 
dał mi istotnie za klacz sze śćset, a wzi ął kwit na osiemset rubli. 
Rzecki pozieleniał z gniewu. 
- Panie baronie, bolej ę nad tym wypadkiem, ale... jeden z nas dwu jest ofi ar ą 
mistyfikacji... grubej mistyfikacji, panie!... A ot o dowód... 
Wydobył z kieszeni dwa arkusze i jeden z nich podał  Krzeszowskiemu. Baron rzucił 
okiem i zawołał: 
- Wi ęc to ten łotr Maruszewicz?... Ale Ŝ honorem r ęcz ę, Ŝe oddał mi tylko 
sze śćset rubli i jeszcze du Ŝo mówił o interesowno ści pana Wokulskiego...  

 
- A to?... - spytał Rzecki podaj ąc drugi papier. Baron obejrzał dokument z góry 
na dół i z dołu do góry. Usta mu pobladły. - Teraz wszystko rozumiem - rzekł. - 
Ten kwit jest sfałszowany, a sfałszowany przez Maru szewicza. Ja nie po Ŝyczałem 
pieni ędzy od pana Wokulskiego!... 
- Niemniej jednak pani baronowa nazwała nas szachra jami... 
Baron podniósł si ę z fotelu. 
- Wybacz pan - rzekł. - W imieniu mojej Ŝony uroczy ście przepraszam i 
niezale Ŝnie od satysfakcji, jak ą gotów jestem da ć panom, zrobi ę, co potrzeba, 
aŜeby naprawi ć krzywd ę wyrz ądzon ą panu Wokulskiemu... Tak, panie. Zło Ŝę wizyty 
wszystkim moim przyjaciołom i o świadcz ę im, Ŝe pan Wokulski jest d Ŝentelmenem, 
Ŝe zapłacił za klacz osiemset rubli i Ŝe obaj stali śmy si ę ofiarami intryg tego 
łotra Maruszewicza. Krzeszowscy, panie... panie...  

 
- Rzecki. 
- Szanowny panie Rzecki, Krzeszowscy nigdy i nikogo  nie oczerniali. Mogli 
bł ądzi ć, ale w dobrej wierze, panie... 
- Rzecki. 
- Szanowny panie Rzecki. Na tym zako ńczyła si ę rozmowa; stary subiekt bowiem, 
pomimo nalega ń barona, nie chciał ani słucha ć usprawiedliwie ń, ani nawet widzie ć 
si ę z pani ą baronow ą. 
Baron, odprowadziwszy Rzeckiego do drzwi, nie mog ąc wytrzyma ć, odezwał si ę do 
Leona: - Ci kupcy to jednak honorowi ludzie. 
- Maj ą gotówk ę, ja śnie panie, maj ą kredyt - odparł Leon. - Głupcze jaki ś!... 
wi ęc my ju Ŝ nie mamy honoru dlatego, Ŝe nie mamy kredytu?... 
- Mamy, ja śnie panie, ale na inszy sposób. - Spodziewam si ę, Ŝe nie na kupiecki 
sposób!... - odparł dumnie baron.  

 
I kazał sobie poda ć garnitur wizytowy. 
Prosto od barona Rzecki udał si ę do Wokulskiego i tre ściwie opowiedział mu o 
naduŜyciach Maruszewicza, o skrusze barona, a nareszcie oddał sfałszowane 
dokumenta, radz ąc wytoczenie procesu. 
Wokulski słuchał go powa Ŝnie, nawet kiwał głow ą, ale patrzył nie wiadomo gdzie i 
myślał nie wiadomo o czym.  

 
Stary subiekt zmiarkowawszy, Ŝe nie ma tu co robi ć dłu Ŝej, po Ŝegnał swego Stacha 
i rzekł na odchodne: 
- Widz ę, Ŝe jeste ś diabelnie zaj ęty, wi ęc najlepiej zrobisz, je Ŝeli od razu 
oddasz spraw ę adwokatowi.  

 
- Dobrze... dobrze... - odparł Wokulski, nie zdaj ąc sobie sprawy z tego, co mówi 
pan Ignacy. Wła śnie w tej chwili my ślał o ruinach zasławskiego zamku, w śród 
których pierwszy raz zobaczył łzy w oczach panny Iz abeli.  

 
"Jaka ona szlachetna!... Jaka delikatno ść uczu ć!... Jeszcze niepr ędko poznam 
wszystkie skarby tej pi ęknej duszy..."  

 
Po dwa razy dziennie bywał u pana Ł ęckiego, a je Ŝeli nie u niego, to 
przynajmniej w tych towarzystwach, gdzie mógł spotk ać si ę z pann ą Izbel ą, 
patrze ć na ni ą i zamieni ć cho ć par ę wyrazów. To mu na dzi ś wystarczało, a o 
przyszło ści nie śmiał my śle ć.  
 



"Zdaje mi si ę, Ŝe umr ę u jej nóg... - mówił sobie. - No i co z tego?... U mrę, 
patrz ąc na ni ą i mo Ŝe przez cał ą wieczno ść b ędę j ą widział. Któ Ŝ wie, czy Ŝycie 
przyszłe nie zamyka si ę w ostatnim uczuciu człowieka?...  

 
I powtarzał za Mickiewiczem: 
"A po dniach wielu czy po latach wielu, kiedy mi ka Ŝą mogił ę porzuci ć, wspomnisz 
o twoim sennym przyjacielu i spłyniesz z nieba, aby  go ocuci ć... Znowu mnie 
zło Ŝysz na twym łonie białym... znowu mnie rami ę kochane otoczy... Zbudz ę si ę - 
myśl ąc, Ŝe chwilk ę drzemałem, całuj ąc lica, patrz ąc w twoje oczy..." 
W kilka dni wpadł do niego baron Krzeszowski. - Był em ju Ŝ u pana dwa razy! - 
zawołał, majstruj ąc około binokli, które, zdaje si ę, stanowiły jedyny kłopot 
jego Ŝycia. 
- Pan?... spytał Wokulski. I nagle przypomniał sobi e opowiadanie Rzeckiego i to, 
Ŝe na swym stole znalazł wczoraj dwa bilety barona. - Domy śla si ę pan, z czym 
przychodz ę? - mówił baron. - Panie Wokulski, czy mam przepros i ć pana za 
mimowoln ą krzywd ę?...  

 
- Ani słowa wi ęcej, baronie!... - przerwał Wokulski ściskaj ąc go. - Drobna to 
sprawa. Zreszt ą gdybym nawet utargował na pa ńskiej klaczy dwie ście rubli, czy 
potrzebowałbym si ę z tym kry ć?...  

 
- To prawda!... - odparł baron, uderzaj ąc si ę w czoło. - śe te Ŝ mi wcze śniej nie 
przyszła podobna my śl... A propos zarobku, czy nie wskazałby ś mi pan sposobu 
szybkiego zbogacenia si ę? Potrzebuj ę na gwałt stu tysi ęcy rubli w ci ągu roku...  

 
Wokulski u śmiechn ął si ę.  
 
-  miejesz si ę pan, mój kuzynie (bo s ądzę, Ŝe ju Ŝ mogę pana tak nazywa ć?).  

 
 miejesz si ę, a przecie Ŝ sam na uczciwej drodze zdobyłe ś miliony w ci ągu dwu 
lat?...  

 
- Niecałych - dodał Wokulski. - Ale to maj ątek nie wypracowany, tylko wygrany.  
Wygrałem, kilkana ście razy z rz ędu dubluj ąc stawk ę jak szuler, a cała moja 
zasługa polega na tym, Ŝe grałem nie fałszowanymi kartami. - Wi ęc znowu 
szcz ęście! - krzykn ął baron, obrywaj ąc binokle. - A ja, mój kuzynie, ani za 
grosz nie mam szcz ęścia. Pół maj ątku przegrałem, drug ą połow ę zjadły kobietki i 
- cho ć w łeb sobie strzel!... Nie, ja stanowczo nie mam s zcz ęścia!... Oto i 
teraz. My ślałem, Ŝe osioł  
Maruszewicz zbałamuci baronow ę... Dopiero Ŝ miałbym spokój w domu!... Jaka byłaby 
ona pobła Ŝliwa na moje drobne grzechy... Ale i có Ŝ?... Baronowa ani my śli mi si ę 
sprzeniewierzy ć, a tego błazna czekaj ą roty aresztanckie... Prosz ę ci ę, wsad   go 
tam koniecznie, bo jego łotrostwa nawet mnie ju Ŝ zaczynaj ą nudzi ć. 
A wi ęc - zako ńczył - mi ędzy nami zgoda. Dodam tylko, Ŝe odwiedziłem wszystkich 
znajomych, do których mogły doj ść moje nieostro Ŝne słowa o klaczy, i 
najskrupulatniej rzecz wyja śniłem... Maruszewicz niech idzie do wi ęzienia; tam 
dla niego najwła ściwsze miejsce, a ja na jego nieobecno ści zyskam par ę tysi ęcy 
rubli rocznie... Byłem tak Ŝe u pana Tomasza i u panny Izabeli i równie Ŝ 
wytłomaczyłem nasze nieporozumienie... Strach, jak ten łotr umiał ze mnie 
wyciska ć pieni ądze! Cho ć ju Ŝ od roku nic nie mam, on jednak zawsze ode mnie 
poŜyczał. Genialny hultaj!... Czuj ę, Ŝe je Ŝeli nie przeflancuj ą go do ci ęŜkich 
robót, nie b ędę umiał uwolni ć si ę od niego. Do widzenia, kuzynie. Nie upłyn ęło 
dziesi ęć minut po wyj ściu barona, kiedy słu Ŝący zameldował Wokulskiemu jakiego ś 
pana, który koniecznie chce si ę widzie ć, ale nie mówi swojego nazwiska.  

 
"Czy Ŝby Maruszewicz?..." - pomy ślał Wokulski. Istotnie, wszedł Maruszewicz, 
blady, z pałaj ącymi oczyma.  

 
- Panie! - rzekł ponurym głosem, zamykaj ąc drzwi gabinetu. - Widzisz przed sob ą 
człowieka, który postanowił... - Có Ŝeś pan postanowił? - Postanowiłem zako ńczy ć 
Ŝycie... Ci ęŜka to chwila, ale trudno. Honor...  

 



Odpoczął i mówił dalej wzburzony: 
- Mógłbym wprawdzie pierwej zabi ć pana, który jeste ś przyczyn ą moich 
nieszcz ęść... - O, nie rób pan ceremonii - rzekł Wokulski. - Pan Ŝartuje, a ja 
doprawdy mam bro ń przy sobie i jestem gotów...  

 
- Sprobuj no pan swojej gotowo ści. - Panie! tak nie przemawia si ę do człowieka 
stoj ącego nad grobem. Je Ŝelim przyszedł, to tylko, a Ŝeby da ć panu dowód, Ŝe 
pomimo bł ędów mam serce szlachetne. - I dlaczegó Ŝ to stajesz pan nad grobem? - 
spytał Wokulski.  
- A Ŝeby ocali ć honor, który chcesz mi pan wydrze ć. 
- O!... zachowaj Ŝe pan ten drogi skarb - odparł Wokulski i wydobył z  biurka 
fatalne dokumenta. - Czy o te papiery panu chodzi? - Pan pytasz?... pan 
naigrawasz si ę z mojej rozpaczy! 
- Uwa Ŝa pan, panie Maruszewicz - mówił Wokulski, przegl ądaj ąc papiery - mógłbym 
panu w tej chwili wypowiedzie ć kilka morałów albo nawet przez pewien czas 
zostawi ć pana w niepewno ści. Ale Ŝe obaj jeste śmy ju Ŝ pełnoletni, wi ęc...  

 
Rozdarł papiery i kawałki ich oddał Maruszewiczowi.  
- Wi ęc niech pan zachowa sobie to na pami ątk ę. 
Maruszewicz ukl ąkł przed nim. 
- Panie! - zawołał - darowałe ś mi Ŝycie... Wdzi ęczno ść moja...  

 
- Nie b ąd  pan śmieszny - przerwał mu Wokulski. - O Ŝycie pa ńskie byłem zupełnie 
spokojny, tak jak jestem pewny, Ŝe kiedy ś dostaniesz si ę do wi ęzienia. Cała 
rzecz, Ŝe ja nie chc ę panu ułatwia ć tej podró Ŝy. 
- O, pan jeste ś nielito ściwy! - odparł Maruszewicz, machinalnie otrzepuj ąc 
spodnie. - Jedno Ŝyczliwsze słowo, jeden cieplejszy u ścisk r ęki mo Ŝe 
wprowadziłby mnie na nowe tory. Ale pan nie mo Ŝesz si ę na to zdoby ć...  

 
- No, Ŝegnam pana, panie Maruszewicz. Niech tylko panu nie  przyjdzie koncept 
podpisa ć kiedy mego nazwiska, bo wówczas... Rozumie pan?Mar uszewicz wyszedł 
obra Ŝony. 
"To dla ciebie, dla ciebie, ty ukochana, ubył dzi ś jeden wi ęzie ń. Straszna to 
rzecz uwi ęzi ć kogo ś, nawet złodzieja i oszczerc ę" - pomy ślał Wokulski.  

 
Przez chwil ę jeszcze toczyła si ę w nim walka. Raz - wyrzucał sobie, Ŝe mog ąc 
uwolni ć świat od hultaja, nie zrobił tego, to znowu my ślał, co działoby si ę z 
nim, gdyby tak jego samego uwi ęziono, oderwano od panny Izabeli na całe 
miesi ące, mo Ŝe na lata. 
"CóŜ to za okropno ść ju Ŝ nigdy jej nie zobaczy ć... Kto zreszt ą wie, czy 
miłosierdzie nie jest najlepsz ą sprawiedliwo ści ą?... Jaki ja si ę robi ę 
sentymentalny!..."  

 
 
 
ROZDZIAŁ PI ĘTNASTY  
TEMPUS FUGIT, AETERNITAS MANET 
 
Jakkolwiek sprawa z Maruszewiczem załatwiła si ę we cztery oczy, jednak wie ść o 
niej rozeszła si ę... Wokulski powiedział o tym Rzeckiemu i kazał wyk re śli ć z 
ksi ęgi rzekomy dług barona. Maruszewicz za ś opowiedział baronowi, dodaj ąc, Ŝe 
baron ju Ŝ nie powinien gniewa ć si ę na niego, poniewa Ŝ dług został umorzony a on, 
Maruszewicz, ma zamiar poprawi ć si ę. 
- Czuj ę - mówił wzdychaj ąc - Ŝe byłbym inny, gdybym miał cho ć ze trzy tysi ące 
rubli rocznie... Nikczemny świat, na którym tacy jak ja ludzie musz ą si ę 
marnować!...  

 
- No, daj spokój, Maruszewicz - uspakajał go baron.  - Kocham ci ę, ale przecie 
wszyscy wiedz ą, Ŝe jeste ś hultaj.  

 
- Zagl ądałe ś, baron, w moje serce?... wiesz, jakie tam uczucia? ... O, gdyby 
istniał jaki ś trybunał, który umie czyta ć w duszy człowieka, zobaczyliby śmy, kto 



z nas lepszy: ja czy ci, co mnie s ądzą i pot ępiaj ą!...  

 
W rezultacie tak Rzecki, jak baron, jak ksi ąŜę i paru hrabiów, którzy 
dowiedzieli si ę o "nowym figlu" Maruszewicza, wszyscy przyznawali,  Ŝe Wokulski 
post ąpił szlachetnie, ale nie po m ęsku. 
- To bardzo pi ękny czyn - mówił ksi ąŜę - ale... nie w stylu Wokulskiego. On mi 
wygl ądał na jednego z tych ludzi, którzy w społecze ństwie stanowi ą sił ę tworz ącą 
rzeczy dobre, a karc ącą łotrów. Tak jak post ąpił Wokulski z Maruszewiczem, 
mógłby zrobi ć ka Ŝdy ksi ądz... Obawiam si ę, Ŝe ten człowiek traci energi ę. 
W rzeczywisto ści Wokulski nie stracił energii, ale zmienił si ę pod wieloma 
wzgl ędami. Sklepem na przykład nie zajmował si ę, nawet czuł do niego wstr ęt, 
poniewa Ŝ tytuł kupca galanteryjnego szkodził mu w oczach pa nny Izabeli.  
Natomiast zacz ął gor ęcej zajmowa ć si ę spółk ą do handlu z cesarstwem, poniewa Ŝ 
ona przynosiła ogromne dochody, a tym samym zwi ększała maj ątek, który chciał 
ofiarowa ć pannie Izabeli. 
Prawie od chwili kiedy o świadczył si ę i został przyj ęty, opanowała go dziwna 
rzewno ść i współczucie. Zdawało mu si ę, Ŝe nie tylko nie umiałby nikomu zrobi ć 
przykro ści, ale nawet sam nie umiałby si ę broni ć przeciw krzywdom, byle te nie 
dotykały panny Izabeli.  

 
Natomiast czuł niepokonan ą potrzeb ę robienia dobrze innym. Oprócz zapisu dla 
Rzeckiego, przeznaczył Lisieckiemu i Klejnowi, swoi m byłym subiektom, po cztery 
tysi ące rubli, tytułem wynagrodzenia szkód, jakie wyrz ądził im, sprzedaj ąc sklep 
Szlangbaumowi. Przeznaczył równie Ŝ około dwunastu tysi ęcy rubli na gratyfikacje 
dla inkasentów, wo  nych, parobków i furmanów. W ęgiełkowi nie tylko sprawił 
huczne wesele, ale jeszcze do sumy obiecanej młodem u mał Ŝeństwu doło Ŝył kilkaset 
rubli. Poniewa Ŝ w tym czasie furmanowi Wysockiemu urodziła si ę córka, wi ęc 
trzymał j ą do chrztu; gdy za ś sprytny ojciec dał dziecku imi ę Izabeli, Wokulski 
zło Ŝył dla niej pi ęćset rubli na posag.  

 
Imi ę to było mu bardzo drogie. Nieraz, gdy siedział sam otny, brał papier i 
ołówek i bez ko ńca pisał: Izabela... Iza... Bella... a potem palił,  a Ŝeby 
nazwisko ukochanej nie wpadło w obce r ęce. Miał zamiar kupi ć pod Warszaw ą mały 
folwark, zbudowa ć will ę i nazwa ć j ą Izabelinem. Przypomniał sobie, Ŝe w czasie 
jego w ędrówek po górach uralskich pewien uczony, który zna lazł nowy minerał, 
radził si ę: jak by go nazwa ć? I wyrzucał sobie, Ŝe nie znaj ąc wówczas panny 
Izabeli, nie wpadł jednak Ŝe na pomysł nazwania go izabelitem. Nareszcie, 
przeczytawszy w gazetach o znalezieniu nowej planet oidy, której znalazca równie Ŝ 
kłopotał si ę o danie jej nazwiska, chciał przeznaczy ć du Ŝą nagrod ę temu z 
astronomów, który odkryje nowe ciało niebieskie i n azwie je: Izabel ą. 
Odurzaj ące przywi ązanie do jednej kobiety nie wykluczało jednak my śli o drugiej. 
Niekiedy przypominał sobie pani ą Stawsk ą, o której wiedział, Ŝe wszystko gotowa 
była dla niego po świ ęci ć, i czuł jakby wyrzuty sumienia.  

 
"No, co ja zrobi ę?... - mówił. - Com winien, Ŝe t ę kocham, a tamt ą... Gdyby Ŝ ona 
zapomniała o mnie i była szcz ęśliw ą".  

 
Na wszelki sposób postanowił zabezpieczy ć jej przyszło ść i stanowczo dowiedzie ć 
si ę o jej m ęŜu. 
"Niech przynajmniej nie potrzebuje troszczy ć si ę o jutro... Niechaj ma posag dla 
dziecka..." Co kilka dni widywał pann ę Izabel ę w licznych towarzystwach, 
otoczon ą młodszymi i starszymi lud  mi. Ale ju Ŝ nie raziły go ani umizgi 
męŜczyzn, ani jej spojrzenia i u śmiechy.  

 
"Tak ą ma natur ę - my ślał - nie umie ani śmia ć si ę, ani patrze ć inaczej. Jest jak 
kwiat albo jak sło ńce, które mimo woli uszcz ęśliwia wszystkich, dla wszystkich 
jest pi ękne". Pewnego dnia otrzymał telegram z Zasławka wzy waj ący go na pogrzeb 
prezesowej. 
"Zmarła?... - szepn ął. - Jaka szkoda tej zacnej kobiety!... Dlaczego ja  nie 
byłem przed jej śmierci ą?..."  

 



Zmartwił si ę, posmutniał, ale - nie pojechał na pogrzeb starusz ki, która dała mu 
tyle dowodów Ŝyczliwo ści. Nie miał odwagi rozsta ć si ę z pann ą Izabel ą nawet na 
kilka dni... 
JuŜ zrozumiał, Ŝe nie nale Ŝy do siebie, Ŝe wszystkie jego my śli, uczucia i 
pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute s ą do tej jednej kobiety. 
Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby si ę zabija ć; jego dusza sama odleciałaby za 
ni ą jak ptak, który tylko chwil ę odpoczywa na gał ęzi. Zreszt ą nawet nie mówił z 
ni ą o miło ści, jak nie mówi si ę o ci ęŜarze ciała albo o powietrzu, które 
człowieka napełnia i ze wszystkich stron otacza. Je Ŝeli w ci ągu dnia wypadło mu 
pomyśle ć o czym innym ni Ŝ o niej, wstrz ąsał si ę ze zdumienia jak człowiek, który 
cudem znalazłby si ę w nie znanej sobie okolicy.  

 
Nie była to miło ść, ale ekstaza.  

 
Pewnego dnia, ju Ŝ w maju, wezwał go pan Ł ęcki. 
- Wyobra   sobie - rzekł do Wokulskiego - musimy jecha ć do Krakowa. Hortensja 
jest chora, chce widzie ć Bel ę (zdaje si ę, Ŝe chodzi o zapis), no, a zapewne rada 
by pozna ć ciebie... Mo Ŝesz jecha ć z nami?... 
- Ka Ŝdej chwili - odparł Wokulski. - Kiedy Ŝ to?- Powinni by śmy jecha ć dzi ś, ale 
zapewne zejdzie do jutra. 
Wokulski obiecał by ć gotowym na jutro. Kiedy po Ŝegnał pana Tomasza i wst ąpił do 
panny Izabeli, dowiedział si ę od niej, Ŝe jest w Warszawie Starski... 
- Biedny chłopak! - mówiła śmiej ąc si ę. - Dostał po prezesowej tylko dwa tysi ące 
rubli rocznie i dziesi ęć tysi ęcy ciepł ą r ęką. Radz ę mu, a Ŝeby o Ŝenił si ę bogato, 
ale on woli jecha ć do Wiednia, a stamt ąd zapewne do Monte Carlo... Mówiłam, 
aŜeby jechał z nami. B ędzie weselej, nieprawda Ŝ?... 
- Zapewne - odparł Wokulski - tym bardziej Ŝe we  miemy osobny wagon.  

 
- Wi ęc do jutra! 
Wokulski załatwił najpilniejsze interesa, na kolei zamówił wagon salonowy do 
Krakowa, a około ósmej wieczór, wyekspediowawszy sw oje rzeczy, był u pa ństwa 
Łęckich. Wypili herbat ę we troje i przed dziesi ąt ą udali si ę na kolej. 
- Gdzie Ŝ pan Starski? - zapytał Wokulski. 
- Czy ja wiem? - odpowiedziała panna Izabela. - Mo Ŝe wcale nie pojedzie... to 
taki lekkoduch!... 
JuŜ siedzieli w wagonie, ale Starskiego jeszcze nie by ło. Panna Izabela 
przygryzała usta, co chwil ę wygl ądaj ąc oknem. Nareszcie po drugim dzwonku 
Starski ukazał si ę na peronie. 
- Tutaj, tutaj!... - zawołała panna Izabela. Ale po niewa Ŝ młody człowiek nie 
dosłyszał jej, wi ęc wybiegł Wokulski i wprowadził go do saloniku. - M yślałam, Ŝe 
ju Ŝ pan nie przyjdzie - rzekła panna Izabela. 
- Niewiele do tego brakowało - odparł Starski, wita j ąc si ę z panem Tomaszem. - 
Byłem u Krzeszowskiego i niech sobie kuzynka wyobra zi, od drugiej po południu do 
dziewi ątej grali śmy...  

 
- I naturalnie przegrał pan?... 
- Rozumie si ę... Szcz ęście ucieka od takich jak ja... - dodał, spogl ądaj ąc na 
ni ą.  
 
Panna Izabela lekko si ę zarumieniła. 
Poci ąg ruszył. Starski usiadł po lewej stronie panny Iza beli i zacz ął z ni ą 
rozmawia ć w połowie po polsku, w połowie po angielsku, coraz  cz ęściej wpadaj ąc w 
angielszczyzn ę. Wokulski siedział na prawo od panny Izabeli, nie chc ąc jednak 
przeszkadza ć w rozmowie, wstał stamt ąd i usiadł za panem Tomaszem. 
Pan Ł ęcki, troch ę niezdrów, odział si ę w hawelok, w pled i jeszcze poło Ŝył 
kołdr ę na nogach. Kazał pozamyka ć wszystkie okna w wagonie i przy ćmić latarnie, 
które go raziły. Obiecywał sobie, Ŝe za śnie, nawet czuł, Ŝe go sen morzy; 
tymczasem wdał si ę w rozmow ę z Wokulskim i szeroko zacz ął mu opowiada ć o 
siostrze Hortensji, która za młodu była do niego ba rdzo przywi ązana, o dworze 
Napoleona III, który z nim kilka razy rozmawiał, o uprzejmo ści i miłostkach 
Wiktora Emanuela i o mnóstwie innych rzeczy. Wokuls ki słuchał go uwa Ŝnie do 
Pruszkowa. Za Pruszkowem zm ęczony i jednostajny głos pana Tomasza zacz ął go 
męczy ć. Za to coraz wyra  niej wpadała mu w ucho rozmowa panny Izabeli ze 



Starskim, prowadzona po angielsku. Usłyszał nawet k ilka zda ń, które go 
zainteresowały, i zadał sobie pytanie: czy nie nale Ŝałoby ostrzec ich, Ŝe on 
rozumie po angielsku?  

 
JuŜ chciał powsta ć z siedzenia, kiedy wypadkiem spojrzał w przeciwleg ł ą szyb ę 
wagonu i zobaczył w niej jak w lustrze słabe odbici e panny Izabeli i Starskiego.  
Siedzieli bardzo blisko siebie, oboje zarumienieni,  cho ć rozmawiali tonem tak 
lekkim, jakby chodziło o rzeczy oboj ętne. 
Wokulski jednak Ŝe spostrzegł, Ŝe oboj ętny ton nie odpowiada tre ści rozmowy; czuł 
nawet, Ŝe tym swobodnym tonem chc ą kogo ś w bł ąd wprowadzi ć. I w tej chwili, 
pierwszy raz od czasu jak znał pann ę Izabel ę, przeleciały mu przez my śl straszne 
wyrazy: "fałsz!... fałsz!..." 
Przycisn ął si ę do ławki wagonu, patrzył w szyb ę i - słuchał. Zdawało mu si ę, Ŝe 
kaŜde słowo Starskiego i panny Izabeli pada mu na twar z, na głow ę, na piersi jak 
krople ołowianego deszczu... Ju Ŝ nie my ślał ich ostrzega ć, Ŝe rozumie, co mówi ą, 
tylko słuchał i słuchał... 
Właśnie poci ąg wyjechał z Radziwiłłowa, a pierwszy frazes, który  zwrócił uwag ę 
Wokulskiego, był ten:  

 
- Wszystko mo Ŝesz mu zarzuci ć - mówiła panna Izabela po angielsku. - Nie jest 
młody ani dystyngowany; jest zanadto sentymentalny i czasami nudny, ale 
chciwy?... Ju Ŝ dosy ć, kiedy nawet papo nazywa go zbyt hojnym... 
- A sprawa z panem K?... - wtr ącił Starski. 
- O klacz wy ścigow ą?... - Jak to zaraz zna ć, Ŝe wracasz z prowincji. Niedawno 
był u nas baron i powiedział, Ŝe je Ŝeli kiedy, to w tej sprawie pan, o którym 
mówimy, post ąpił jak d Ŝentelmen. 
- śaden d Ŝentelmen nie uwolniłby fałszerza, gdyby nie miał z nim jakich ś 
zakulisowych interesów - odparł z u śmiechem Starski.  

 
- A baron ile razy uwalniał go? - spytała panna Iza bela. - I akurat baron ma 
rozmaite grzeszki, o których wie pan M.  le bronisz swoich protegowanych, 
kuzynko - mówił drwi ącym tonem Starski.  

 
Wokulski przycisn ął si ę do ławki wagonu, a Ŝeby nie zerwa ć si ę i nie uderzy ć 
Starskiego. Ale pohamował si ę. "Ka Ŝdy ma prawo s ądzi ć innych - my ślał. - Zreszt ą 
zobaczymy, co b ędzie dalej!..." Przez kilka chwil słyszał tylko tur kot kół i 
zauwaŜył, Ŝe wagon si ę chwieje.  

 
"Nigdy nie czułem takiego chwiania si ę wagonu" - rzekł do siebie. 
- I ten medalion - drwił Starski - jest całym preze ntem przed ślubnym?... Niezbyt 
hojny narzeczony: kocha jak trubadur, ale... - Zape wniam ci ę - przerwała panna 
Izabela - Ŝe oddałby mi cały maj ątek...  

 
- Bierz Ŝe go, kuzynko, i mnie po Ŝycz ze sto tysi ęcy... A có Ŝ, znalazła si ę ta 
cudowna blaszka?... 
- Wła śnie Ŝe nie, i jestem bardzo zmartwiona. Bo Ŝe, gdyby on si ę kiedy 
dowiedział... - Czy o tym, Ŝe zgubili śmy jego blaszk ę, czy Ŝe szukali śmy 
medalionu? - szepn ął Starski, przytulaj ąc si ę do jej ramienia.  

 
Wokulskiemu mgł ą zaszły oczy. "Trac ę przytomno ść?..." - pomy ślał, chwytaj ąc za 
pas przy oknie. Zdawało mu si ę, Ŝe wagon zaczyna skaka ć i lada moment nast ąpi 
wykolejenie.  

 
- Wiesz, Ŝe jeste ś zuchwały!... - mówiła przyciszonym głosem panna Iz abela.  

 
- To wła śnie stanowi moj ą sił ę - odparł Starski.  
 
- Zlituj si ę... Ale Ŝ on mo Ŝe spojrze ć!... Znienawidz ę ci ę... 
- B ędziesz szale ć za mn ą, bo nikt nie zdobyłby si ę na to... Kobiety lubi ą 
demonów... 
Panna Izabela przysun ęła si ę do ojca. Wokulski patrzył w przeciwległ ą szyb ę i 
słuchał. 



- O świadczam ci - mówiła zirytowana - Ŝe nie wejdziesz za próg naszego domu... A 
gdyby ś o śmielił si ę... powiem mu wszystko...  

 
Starski roze śmiał si ę.  

 
- Nie wejd ę, kuzynko, dopóki sama mnie nie wezwiesz; jestem za ś pewny, Ŝe 
nast ąpi to bardzo pr ędko. W tydzie ń znudzi ci ę ten ubóstwiaj ący m ąŜ i 
zapragniesz weselszego towarzystwa. Przypomnisz sob ie łobuza kuzynka, który ani 
przez jedn ą chwil ę w Ŝyciu nie był powa Ŝnym, zawsze dowcipnym, a niekiedy 
bezczelnie śmiałym... I po Ŝałujesz tego, który zawsze gotów do uwielbiania ci ę, 
nigdy nie był zazdrosnym, umiał ust ępować innym, szanował twoje kaprysy... 
- Wynagradzaj ąc sobie na innych drogach - wtr ąciła panna Izabela. 
- Wła śnie!... Gdybym tak nie robił, nie miałaby ś mi czego przebacza ć i mogłaby ś 
l ękać si ę wymówek z mojej strony... 
Nie zmieniaj ąc pozycji, obj ął j ą praw ą r ęką, a lew ą ściskał jej r ączk ę, ukryt ą 
pod płaszczykiem.  

 
- Tak, kuzynko - mówił. - Takiej jak ty kobiecie ni e wystarczy powszedni chleb 
szacunku ani pierniczki uwielbie ń... Tobie niekiedy potrzeba szampana, ciebie 
musi kto ś odurzy ć cho ćby cynizmem.- Cynikiem by ć łatwo...  

 
- Ale nie ka Ŝdy o śmieli si ę by ć nim. Zapytaj tego pana, czy on wpadłby kiedy na 
myśl, Ŝe jego miłosne modlitwy s ą mniej warte od moich blu  nierstw?...  

 
Wokulski ju Ŝ nie słyszał dalszej rozmowy; uwag ę jego pochłon ął inny fakt: 
zmiana, która szybko pocz ęła odbywa ć si ę w nim samym. Gdyby wczoraj powiedziano 
mu, Ŝe b ędzie niemym świadkiem podobnej rozmowy, nie uwierzyłby; my ślałby, Ŝe 
kaŜdy wyraz zabije go albo przyprawi o szale ństwo. Kiedy si ę to jednak stało, 
musiał przyzna ć, Ŝe od zdrady, rozczarowania i upokorze ń jest co ś gorszego. Ale 
co?... Oto - jazda kolej ą. Jak ten wagon dr Ŝy... jak on p ędzi!...  

 
DrŜenie poci ągu udziela si ę jego nogom, płucom, sercu, mózgowi; w nim samym 
wszystko dr Ŝy, ka Ŝda kosteczka, ka Ŝde włókno nerwowe... 
A ten p ęd przez pole nie ograniczone niczym, pod ogromnym s klepieniem nieba!...  
I on musi jecha ć, nie wiadomo jak jeszcze daleko... mo Ŝe z pi ęć, mo Ŝe z dziesi ęć 
minut!... 
Co tam Starski albo i panna Izabela... Jedno warte drugiego!... Ale ta kolej, 
ach, ta kolej... to dr Ŝenie... 
Zdawało mu si ę, Ŝe si ę rozpłacze, Ŝe zacznie krzycze ć, Ŝe wybije okno i wyskoczy 
z wagonu... Gorzej. Zdawało mu si ę, Ŝe b ędzie błaga ć Starskiego, aby go 
ratował... Przed czym?... Była chwila, Ŝe chciał schowa ć si ę pod ławk ę, prosi ć 
obecnych, a Ŝeby na nim usiedli, i tak dojecha ć do stacji... Zamkn ął oczy, zaci ął 
zęby, schwycił si ę r ękoma za fr ędzle obicia; pot wyst ąpił mu na czoło i spływał 
po twarzy, a poci ąg dr Ŝał i p ędził... Nareszcie rozległ si ę świst jeden... drugi 
i poci ąg zatrzymał si ę na stacji.  

 
"Jestem ocalony" - pomy ślał Wokulski.  

 
Jednocze śnie obudził si ę pan Ł ęcki.  

 
- Co to za stacja? - spytał Wokulskiego. 
- Skierniewice - odpowiedziała panna Izabela. 
Konduktor otworzył drzwi. Wokulski zerwał si ę z siedzenia. Potr ącił pana 
Tomasza, zatoczył si ę na przeciwn ą ławk ę, potkn ął si ę na stopniu i wbiegł do 
bufetu. 
- Wódki!... - zawołał. 
Zdziwiona bufetowa podała mu kieliszek. Podniósł go  do ust, ale uczuł ściskanie 
w gardle i nudno ści i postawił kieliszek nietkni ęty. 
W wagonie Starski rozmawiał z pann ą Izabel ą. 
- No, ju Ŝ daruj, kuzynko - rzekł - ale z takim po śpiechem nie wychodzi si ę z 
wagonu przy damach.  

 



- Mo Ŝe chory? - odpowiedziała panna Izabela, czuj ąc jaki ś niepokój.  

 
- W ka Ŝdym razie jest to choroba nie tyle niebezpieczna, i le nie cierpi ąca 
zwłoki... Czy ka Ŝesz sobie co poda ć, kuzynko? 
- Niech mi dadz ą wody sodowej. 
Starski poszedł do bufetu; panna Izabela wygl ądała oknem. Jej nieokre ślony 
niepokój wzrastał.  

 
"W tym co ś jest... - my ślała. - Jak on dziwnie wygl ądał..."  

 
Wokulski z bufetu poszedł na koniec peronu. Kilka r azy odetchn ął gł ęboko, napił 
si ę wody z beczki, przy której stała jaka ś uboga kobieta i paru śydków. Powoli 
oprzytomniał, a spostrzegłszy nadkonduktora, rzekł:  

 
- Kochany panie, we   do r ąk jaki papier...  

 
- Co to panu?... 
- Nic. We   pan z biura jaki ś papier i przed naszym wagonem powiedz, Ŝe jest 
telegram do Wokulskiego.  

 
- Do pana?... 
- Tak... 
Nadkonduktor mocno si ę zdziwił, ale poszedł do telegrafu. W par ę minut wyszedł z 
biura i zbli Ŝywszy si ę do wagonu, w którym siedział pan Ł ęcki z córk ą, zawołał:  
- Telegram do pana Wokulskiego!... - Co to znaczy?. .. poka Ŝ pan... - odezwał si ę 
zaniepokojony pan Tomasz. 
Ale w tej chwili obok nadkonduktora stan ął Wokulski, odebrał papier, spokojnie 
otworzył go i cho ć w tym miejscu było zupełnie ciemno, udał, Ŝe czyta. 
- Co to za telegram?... - zapytał go pan Tomasz. 
- Z Warszawy - odparł Wokulski. - Musz ę wraca ć.  
- Wraca pan?... - zawołała panna Izabela. - Czy jak ie nieszcz ęście?...  

 
- Nie, pani. Mój wspólnik wzywa mnie. 
- Zysk czy strata?... - szepn ął pan Tomasz, wychylaj ąc si ę przez okno. 
- Ogromny zysk - odparł tym samym tonem Wokulski. 
- A... to jed  ... - poradził mu pan Tomasz. - Ale po có Ŝ ma pan tu zostawa ć? - 
zawołała panna Izabela.- Musi pan czeka ć na poci ąg, a w takim razie lepiej niech 
pan jedzie z nami naprzeciw niego. B ędziemy jeszcze par ę godzin razem... 
- Bela wybornie radzi - wtr ącił pan Tomasz. 
- Nie, panie - odpowiedział Wokulski. - Wol ę st ąd pojecha ć na lokomotywie 
ani Ŝeli traci ć par ę godzin. Panna Izabela przypatrywała mu si ę szeroko otwartymi 
oczyma. W tej chwili spostrzegła w nim co ś zupełnie nowego i - zainteresował j ą.  
 
"Jaka to bogata natura!" - pomy ślała. W ci ągu paru minut Wokulski bez powodu 
spot ęŜniał w jej oczach, a Starski wydał si ę małym i zabawnym. 
"Ale dlaczego on zostaje?... Sk ąd si ę tu wzi ął telegram?.. " - mówiła w sobie i 
po nieokre ślonym niepokoju ogarn ęła j ą trwoga.  

 
Wokulski znowu zwrócił si ę ku bufetowi, aby znale  ć posługacza, który wyj ąłby mu 
rzeczy, i zetkn ął si ę ze Starskim. 
- Co panu jest?... - zawołał Starski, wpatruj ąc si ę w niego przy świetle 
padaj ącym z sali.  

 
Wokulski wzi ął go pod rami ę i poci ągnął za sob ą wzdłu Ŝ peronu. - Niech pana to 
nie gniewa, panie Starski, co powiem - rzekł głuchy m głosem. - Pan myli si ę co 
do siebie... W panu jest tyle demona, ile trucizny w zapałce...  
I wcale pan nie posiada szampa ńskich własno ści... Pan ma raczej własno ści 
starego sera, co to podnieca chore Ŝoł ądki, ale prosty smak mo Ŝe pobudzi ć do 
wymiotów... Przepraszam pana... Starski słuchał osz ołomiony. Nic nie rozumiał, a 
jednak zdawało mu si ę, Ŝe co ś rozumie... Zacz ął przypuszcza ć, Ŝe ma przed sob ą 
wariata. Odezwał si ę drugi dzwonek, podró Ŝni tłumem wybiegli z bufetu do 
wagonów. - I jeszcze dam panu rad ę, panie Starski. Przy korzystaniu ze wzgl ędów 



płci pi ęknej lepsz ą jest tradycyjna ostro Ŝność ani Ŝeli wi ęcej lub mniej 
demoniczna śmiało ść. Pa ńska śmiało ść demaskuje kobiety. A Ŝe kobiety nie lubi ą 
być demaskowane, wi ęc mo Ŝesz pan straci ć u nich kredyt, co byłoby nieszcz ęściem 
i dla pana, i dla pa ńskich pupilek.  

 
Starski wci ąŜ nie rozumiał, o co chodzi. 
- Je Ŝeli pana czym obraziłem - rzekł - gotów jestem da ć satysfakcj ę... 
Zadzwoniono po raz trzeci. - Panowie, prosz ę siada ć!... - wołali konduktorzy. - 
Nie, panie - mówił Wokulski, zwracaj ąc si ę z nim do wagonu pa ństwa Ł ęckich. - 
Gdybym czuł potrzeb ę satysfakcji od pana, ju Ŝ by ś nie Ŝył, bez dodatkowych 
formalno ści. To raczej pan masz prawo Ŝądać ode mnie satysfakcji, Ŝe o śmieliłem 
si ę wej ść do tego ogródka, gdzie piel ęgnujesz swoje kwiaty... B ędę w ka Ŝdym 
czasie do dyspozycji... Pan wie, gdzie mieszkam?...  
Zbli Ŝyli si ę do wagonu, przy którym ju Ŝ stał konduktor. Wokulski sił ą wprowadził 
Starskiego na stopnie, popchn ął go do saloniku, a konduktor zatrzasn ął drzwi. 
- Có Ŝ to, nie Ŝegnasz si ę, panie Stanisławie?... zapytał zdziwiony pan Tomas z. 
- Przyjemnej podró Ŝy!... - odparł., kłaniaj ąc si ę. 
W oknie stan ęła panna Izabela. Nadkonduktor świsn ął, odpowiedziano mu z 
lokomotywy.  

 
- Farawell, miss Iza, farewell!... - zawołał Wokuls ki. 
Poci ąg ruszył. Panna Izabela rzuciła si ę na ławk ę naprzeciw ojca; Starski 
odszedł w drugi k ąt saloniku. 
"No... no... no!... - mrukn ął do siebie Wokulski. - Zbli Ŝycie wy si ę jeszcze 
przed Piotrkowem..." 
Patrzył na odchodz ący poci ąg i śmiał si ę.  
 
Został na peronie sam i przysłuchiwał si ę szumowi odlatuj ącego poci ągu; szum 
niekiedy słabn ął, czasem milkn ął, znowu pot ęŜniał i nareszcie ucichł. 
Potem słyszał st ąpanie rozchodz ącej si ę słu Ŝby, przesuwanie stołków w bufecie; 
potem w bufecie zacz ęły gasn ąć światła i ziewaj ący kelner zamkn ął szklane drzwi, 
które wyskrzypiały jaki ś wyraz. "Zgubili moj ą blaszk ę, szukaj ąc medalionu!... - 
myślał Wokulski. - Ja jestem sentymentalny i nudny... Ona, oprócz powszedniego 
chleba szacunku i pierniczków uwielbie ń, jeszcze musi mie ć szampana... 
Pierniczki uwielbie ń to dobry dowcip!...  
Ale jakiego to ona lubi szampana?... Ach, cynizmu!. .. Szampan cynizmu - tak Ŝe 
dobry dowcip... No, przynajmniej opłaciła mi si ę nauka angielskiego..."Bł ąkaj ąc 
si ę bez celu, wszedł mi ędzy dwa sznury zapasowych wagonów. Przez chwil ę nie 
wiedział: dok ąd i ść? - i nagle doznał halucynacji. Zdawało mu si ę, Ŝe stoi we 
wnętrzu ogromnej wie Ŝy, która zawaliła si ę, nie wydawszy łoskotu. Nie zabiła go, 
ale otoczyła ze wszystkich stron wałem gruzów, spo śród których nie mógł si ę 
wydosta ć. Nie było wyj ścia!...  

 
Otrz ąsnął si ę i widzenie znikło. 
"Oczywi ście, morzy mnie senno ść - my ślał. - Wła ściwie mówi ąc, nie spotkała mnie 
Ŝadna niespodzianka; wszystko mo Ŝna było z góry przewidzie ć, ja nawet wszystko 
to widziałem... Jakie ona ze mn ą płaskie rozmowy prowadziła!... Co j ą 
zajmowało?... Bale, rauty, koncerta, stroje... Co o na kochała?... Siebie.  
Zdawało jej si ę, Ŝe cały świat jest dla niej, a ona po to, a Ŝeby si ę bawi ć.  

 
Kokietowała... ale Ŝ tak, najbezwstydniej kokietowała wszystkich m ęŜczyzn; ze 
wszystkimi kobietami walczyła o pi ękno ść, hołdy i tualety... Co robiła?... Nic.  

 
Przyozdabiała salony. Jedyn ą rzecz ą, za pomoc ą której mogła zdoby ć sobie byt 
materialny, była jej miło ść, fałszywy towar!... A ten Starski... Có Ŝ Starski? 
Taki paso Ŝyt jak i ona... Był zaledwie epizodem w jej Ŝyciu pełnym do świadcze ń.  

 
Do niego przecie Ŝ nie mog ę mie ć pretensji: znalazł swój swoj ą. Ani do niej... 
Tak, to Mesalina przez imaginacj ę!...  ciskał j ą i szukał medalionu, kto chciał, 
nawet ten Starski, biedak, który z powodu braku zaj ęcia musiał zosta ć 
uwodzicielem... Niegdy ś wierzyłem, Ŝe s ą tu na ziemi,Białe anioły z skrzydłami 
jasnemi...  

 



 Pi ękne anioły!... jasne skrzydła!... Pan Molinari, pan  Starski i Bóg wie ilu 
jeszcze... Oto skutki znajomo ści kobiet z poezji!  

 
Trzeba było poznawa ć kobiety nie przez okulary Mickiewiczów, Krasi ńskich albo 
Słowackich, ale ze statystyki, która uczy, Ŝe ka Ŝdy biały anioł jest w 
dziesi ątej cz ęści prostytutk ą; no i je Ŝeli spotkałoby ci ę rozczarowanie, to cho ć 
przyjemne..." 
W tej chwili rozległ si ę jaki ś ryk: nalewano wody do kotła czy do rezerwoaru.  

 
Wokulski przystan ął. Zdawało mu si ę, Ŝe w tym przeci ągłym i melancholijnym 
d wi ęku słyszy cał ą orkiestr ę wygrywaj ącą inwokacj ę z Roberta Diabła. "Wy, co 
spoczywacie tu, pod zimnym śmierci głazem..."  miech, płacz, Ŝal, pisk, 
niesforne okrzyki, wszystko to odzywało si ę razem, a nad wszystkim unosił si ę 
głos pot ęŜny, pełen beznadziejnego smutku. Byłby przysi ągł, Ŝe słyszy tak ą 
orkiestr ę, i znowu uległ halucynacji. Zdawało mu si ę, Ŝe jest na cmentarzu, 
pośród otwartych grobów, z których wymykały si ę wstr ętne cienie. Po chwili ka Ŝdy 
cie ń stawał si ę pi ękną kobiet ą, mi ędzy którymi ostro Ŝnie przesuwała si ę panna 
Izabela, wabi ąc go r ęką i spojrzeniem... 
Ogarn ęła go taka trwoga, Ŝe prze Ŝegnał si ę, i widma znikły. "Basta! - pomy ślał - 
ja tu rozum strac ę..."  

 
I postanowił zapomnie ć o pannie Izabeli. 
Była ju Ŝ druga po północy. W biurze telegrafu paliła si ę lampa z zielonym 
daszkiem i słycha ć było pukanie aparatu. Obok dworca przechadzał si ę jaki ś 
człowiek, który zdj ął czapk ę. - Kiedy jedzie poci ąg do Warszawy? - spytał go 
Wokulski.  

 
- O pi ątej, wielmo Ŝny panie - odparł człowiek, robi ąc ruch, jakby chciał 
pocałowa ć go w r ękę. - Ja, wielmo Ŝny panie, jestem... 
- Dopiero o pi ątej!... - powtórzył Wokulski. - Ko ńmi mo Ŝna... A z Warszawy o 
której? 
- Za trzy kwadranse. Ja, wielmo Ŝny panie... 
- Za trzy kwadranse... - szepn ął Wokulski. - Kwadranse... kwadranse... - 
powtarzał, czuj ąc, Ŝe niedokładnie wymawia liter ę r. 
Odwrócił si ę od nieznajomego i wzdłu Ŝ plantu poszedł w kierunku Warszawy. 
Człowiek patrzył za nim, kr ęcił głow ą i znikn ął w ciemno ściach.  

 
"Kwadranse... kwadranse... - mruczał Wokulski. - J ęzyk mi kołowacieje?... Jaka 
dziwna pl ątanina wypadków; uczyłem si ę, a Ŝeby zdoby ć pann ę Izabel ę, a nauczyłem 
si ę, aby j ą straci ć... Albo i Geist. Po to zrobił wielki wynalazek, po  to 
powierzył mi świ ęty depozyt, a Ŝeby pan Starski miał jeden wi ęcej powód do swoich 
poszukiwa ń... Wszystkiego mnie pozbawiła, nawet ostatniej nad ziei... Gdyby w tej 
chwili zapytano mnie: czy ja istotnie znałem Geista ? czym widział jego dziwny 
metal? Nie umiałbym odpowiedzie ć i ju Ŝ sam nie wiem, czy to nie było 
złudzeniem... Ach, gdybym mógł o niej nie my śle ć... Cho ćby przez kilkana ście 
minut...  

 
Otó Ŝ - nie b ędę o niej my ślał...  

 
Noc była gwia  dzista, pola ciemne, wzdłu Ŝ kolei w wielkich odst ępach paliły si ę 
sygnałowe latarnie. Wokulski, id ąc rowem potkn ął si ę o spory kamie ń, i w jednej 
chwili stan ęły mu przed oczyma ruiny zamku w Zasławiu, kamie ń, na którym 
siedziała panna Izabela, i jej łzy. Ale tym razem p oza łzami błysn ęło spojrzenie 
pełne fałszu. "Otó Ŝ nie b ędę o niej my ślał... Pojad ę do Geista, b ędę pracował od 
szóstej rano do jedenastej w nocy, b ędę musiał uwa Ŝać na ka Ŝdą zmian ę ci śnienia, 
temperatury, nat ęŜenia pr ądu... Nie zostanie mi ani jednej chwili..."  

 
Zdawało mu si ę, Ŝe kto ś za nim idzie. Odwrócił si ę, ale nie dojrzał nic. 
Natomiast spostrzegł, Ŝe lewym okiem widzi gorzej ni Ŝ prawym, co niewymownie 
zacz ęło go dra Ŝni ć. 



Chciał wróci ć si ę do ludzi, ale uczuł, Ŝe nie zniósłby ich widoku. Ju Ŝ samo 
nawet my ślenie m ęczyło go, prawie bolało.  

 
 "Nie wiedziałem, Ŝe człowiekowi mo Ŝe ci ęŜyć własna dusza..." - mrukn ął. 
"Ach, gdybym mógł nie my śle ć..."  

 
Daleko na wschodzie zamajaczył blask i ukazał si ę w ąski sierp ksi ęŜyca, 
oblewaj ąc krajobraz niewymownie ponurym światłem. I nagle ukazało si ę 
Wokulskiemu nowe widzenie. Był w cichym i pustym le sie; pnie sosen rosły 
pochylone w dziwaczny sposób, nie odzywał si ę Ŝaden ptak, wiatr nie poruszał 
najmniejszej gał ązki. Nie było nawet światła, tylko półmrok. Wokulski czuł, Ŝe 
ten mrok, Ŝal i smutek wypływał z jego serca i Ŝe to wszystko zako ńczy si ę chyba 
z Ŝyciem, je Ŝeli si ę zako ńczy...  

 
Spomiędzy sosen, gdziekolwiek spojrzał, przegl ądały płaty szarego nieba; ka Ŝdy 
zamieniał si ę w drgaj ącą szyb ę wagonu, w której wida ć było blady obraz panny 
Izabeli w u ścisku Starskiego.  

 
Wokulski ju Ŝ nie mógł oprze ć si ę widzeniom: opanowały go, po Ŝarły mu wol ę, 
skrzywiły my śl i zatruły serce. Duch jego stracił wszelk ą samodzielno ść: 
rz ądziło nim lada wra Ŝenie, odbijaj ące si ę w tysi ącznych, coraz pos ępniejszych, 
coraz bole śniejszych formach, jak echa w pustej budowli.  

 
Znowu potkn ął si ę o kamie ń i ten nie znacz ący fakt obudził w nim straszliwe 
medytacje. 
Zdawało mu si ę, Ŝe kiedy ś, kiedy ś... on sam był kamieniem, zimnym, ślepym, 
nieczułym.  

 
A gdy le Ŝał pyszny w swojej martwocie, której najwi ększe ziemskie kataklizmy nie 
zdołały o Ŝywi ć, w nim czy nad nim odezwał si ę głos zapytuj ący: 
"Chcesz zosta ć człowiekiem?" 
"Co to jest człowiek?..." - odparł kamie ń. 
"Chcesz widzie ć, słysze ć, czu ć?..." 
"Co to jest czu ć?..." "Wi ęc czy chcesz zazna ć co ś zupełnie nowego? Czy chcesz 
istnienia, które w jednej chwili do świadcza wi ęcej ani Ŝeli wszystkie kamienie w 
ci ągu miliona wieków?" 
"Nie rozumiem - odparł kamie ń - ale mog ę by ć wszystkim". "A je Ŝeli - pytał głos 
nadnaturalny - po tym nowym bycie pozostanie ci wie czny Ŝal?..." 
"Co to jest Ŝal?... Mog ę by ć wszystkim". 
"Wi ęc niech si ę stanie człowiek" - odpowiedziano. I stał si ę człowiek. śył 
kilkadziesi ąt lat, a w ci ągu nich tyle pragn ął i tyle cierpiał, Ŝe martwy świat 
nie zaznałby tego przez cał ą wieczno ść. Goni ąc za jednym pragnieniem znajdował 
tysi ące innych, uciekaj ąc przed jednym cierpieniem, wpadł w morze cierpie ń i 
tyle odczuł, tyle przemy ślał, tyle pochłon ął sił bez świadomych, Ŝe w ko ńcu 
obudził przeciw sobie cał ą natur ę.  
 
"Dosy ć!... - pocz ęto woła ć ze wszystkich stron. - Dosy ć!... ust ąp innym miejsca 
w tym widowisku..." 
"Dosy ć!... dosy ć!... ju Ŝ dosy ć!... - wołały kamienie, drzewa, powietrze, ziemia 
i niebo. - Ust ąp innym!... niech i oni poznaj ą ten nowy byt..." 
Dosyć!... Wi ęc znowu ma zosta ć niczym, i to w chwili, kiedy ów wy Ŝszy byt jako 
ostatni ą pami ątk ę daje mu tylko rozpacz po tym, co stracił, i Ŝal za tym, czego 
nie dosi ęgnął!... 
"Ach, gdyby ju Ŝ sło ńce weszło! - szepn ął Wokulski. - Wracam do Warszawy... 
zabior ę si ę do jakiejkolwiek roboty i sko ńcz ę z tymi głupstwami, które mi 
rozstrajaj ą nerwy... Chce Starskiego? niech ma Starskiego!... Przegrałem na 
niej? Dobrze!... Za to wygrałem na innych rzeczach. .. Wszystkiego nie mo Ŝna 
posiada ć..." 
Od kilku chwil czuł na w ąsach jak ąś g ęst ą wilgo ć. "Krew?" - pomy ślał. Otarł usta 
i przy świetle zapałki zobaczyłna chustce pian ę.  
 
"Wściekłem si ę czy co, u diabła?..." 



Wtem z daleka zobaczył dwa światła, powoli zbli Ŝaj ące si ę w jegostron ę; za nimi 
majaczyła ciemna masa, za która ci ągnął g ęsty snop iskier.  

 
"Poci ąg?..." - rzekł do siebie, i przywidziało mu si ę, Ŝe jest to ten sam 
poci ąg, którym jedzie panna Izabela. Znowu zobaczył salo nik o świetlony latarni ą 
przysłoni ęt ą niebieskim klamotem, a w k ącie dostrzegł pann ę Izabel ę w obj ęciach 
Starskiego..  

 
"Tak kocham... tak kocham... - szepn ął. - I nie mog ę zapomnie ć!..." W tej chwili 
opanowało go cierpienie, na które w ludzkim j ęzyku ju Ŝ nie ma nazwiska. Dr ęczyła 
go zm ęczona my śl, zbolałe uczucie, zdruzgotana wola, całe istnieni e... I nagle 
uczuł ju Ŝ nie pragnienie, ale głód i Ŝądzę śmierci.  

 
Poci ąg z wolna zbli Ŝał si ę. Wokulski, nie zdaj ąc sobie sprawy z tego, co robi, 
upadł na szyny. Dr Ŝał, z ęby mu szcz ękały, schwycił si ę obur ącz podkładów, miał 
usta pełne piasku... Na drog ę padł blask latar ń, szyny zacz ęły cicho d  wi ęcze ć 
pod tocz ącą si ę lokomotyw ą...  

 
"Bo Ŝe, b ąd  miło ściwy..." - szepn ął i zamkn ął oczy.  

 
Nagle uczuł ciepło i gwałtowne szarpni ęcie, które str ąciło go z szyn... Poci ąg 
przeleciał o kilka cali od głowy, obryzguj ąc go par ą i gor ącym popiołem. Na 
chwil ę stracił przytomno ść, a gdy ockn ął si ę, zobaczył jakiego ś człowieka, który 
siedział mu na piersiach i trzymał za r ęce. 
- Co wielmo Ŝny pan robi najlepszego?... - mówił człowiek. - Kto  słyszał takie 
rzeczy... Przecie Bóg... 
Nie doko ńczył. Wokulski zepchn ął go z siebie, pochwycił za kołnierz i jednym 
szarpni ęciem rzucił na ziemi ę. 
- Czego chcesz ode mnie, ty podły!... - zawołał. 
- Panie... wielmo Ŝny panie... ja przecie jestem Wysocki... 
- Wysocki?... Wysocki?... - powtórzył Wokulski. - K łamiesz, Wysocki jest w 
Warszawie... 
- Ale ja jego brat, dró Ŝnik. Przecie mi wielmo Ŝny pan sam miejsce tu wyrobił 
jeszcze w przeszłym roku, po Wielkanocy... I gdzie Ŝbym ja mógł patrze ć na takie 
nieszcz ęście pana?... Zreszt ą, panie, na kolei nie wolno włazi ć pod maszyn ę...  

 
Wokulski zamy ślił si ę i pu ścił go.  

 
"Wszystko zwraca si ę przeciw mnie, cokolwiek zrobiłem dobrego"- szepn ął. 
Był bardzo zm ęczony, wi ęc usiadł na ziemi, obok dzikiej gruszki, co w tym 
miejscu rosła, nie wi ększa od dziecka. W tym czasie wiał wiatr i poruszał  
listkami drzewa, wywołuj ąc szelesty, które nie wiadomo sk ąd przypomniały 
Wokulskiemu dawne lata. 
"Gdzie moje szcz ęście!..." - pomy ślał.  

 
Uczuł ściskanie w piersiach, które stopniowo doszło do gar dła. Chciał odetchn ąć, 
lecz nie mógł; my ślał, Ŝe si ę dusi, i obj ął r ękoma drzewko, które wci ąŜ 
szele ściło.  

 
"Umieram!..." - zawołał. 
Zdawało mu si ę, Ŝe go krew zalewa, Ŝe mu p ękaj ą piersi, wił si ę z bólu i nagle 
zaniósł si ę od płaczu. 
"Bo Ŝe miłosierny... Bo Ŝe miłosierny!..." - powtarzał w śród łka ń.  
 
Dró Ŝnik przypełzn ął do niego i ostro Ŝnie wsun ął mu r ękę pod głow ę. - Płacz, 
wielmo Ŝny panie!... - mówił, nachylaj ąc si ę nad nim. - Płacz, wielmo Ŝny panie, i 
wzywaj boskiego imienia... Nie b ędziesz go wzywał nadaremnie... "Kto si ę w 
opiek ę poda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa jemu,  śmiele rzec mo Ŝe, mam 
obro ńcę Boga, nie spadnie na mnie Ŝadna straszna trwoga... Ciebie on z sideł 
zdradzieckich wyzuje..." Co tam, wielmo Ŝny panie, dostatki, co najwi ększe 
skarby!... Wszystko człowieka zawodzi, tylko jeden Bóg nie zawiedzie... 



Wokulski przytulił twarz do ziemi. Zdawało mu si ę, Ŝe z ka Ŝdą łz ą spada mu z 
serca jaki ś ból, jaki ś zawód i rozpacz. Wykolejona my śl pocz ęła układa ć si ę do 
równowagi. Ju Ŝ zdawał sobie spraw ę z tego, co robił, i ju Ŝ zrozumiał, Ŝe w 
chwili nieszcz ęścia, kiedy go wszystko zdradziło, jeszcze pozostała  mu wiern ą 
ziemia, prosty człowiek i Bóg...  

 
Powoli uspokajał si ę, łkania coraz rzadziej rozdzierały mu piersi, uczu ł niemoc 
w całym ciele i twardo zasn ął. 
 witało, kiedy si ę obudził; usiadł, przetarł oczy, zobaczył obok sieb ie 
Wysockiego i wszystko sobie przypomniał.  

 
- Długo spałem? - zapytał. - Mo Ŝe kwadrans... mo Ŝe pół godziny - odparł dró Ŝnik. 
Wokulski wyj ął pugilares, wydobył kilka sturublówek i podaj ąc je Wysockiemu, 
rzekł: 
- Uwa Ŝasz... Wczoraj byłem pijany... Nie mów Ŝe nic i nikomu, co si ę tu stało. A 
oto masz... dla dzieci... Dró Ŝnik pocałował go w nogi. 
- My ślałem - rzekł - Ŝe ja śnie pan stracił wszystko i dlatego...  

 
- Masz racj ę! - odparł w zamy śleniu Wokulski - straciłem wszystko... oprócz 
maj ątku. Nie zapomn ę o tobie, chocia Ŝ... Wolałbym ju Ŝ nie Ŝyć. - Ja te Ŝ zaraz 
mówiłem, Ŝe taki pan nie szukałby nieszcz ęścia, cho ćby stracił wszystkie 
pieni ądze. Zrobiła to zło ść ludzka... Ale i na ni ą przyjdzie koniec.  

 
Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy, przekona si ę pan... Wokulski podniósł si ę z 
ziemi i zacz ął i ść do stacji. Nagle zwrócił si ę do Wysockiego. 
- Jak b ędziesz w Warszawie - rzekł - wst ąp do mnie... Ale ani słowa o tym, co 
si ę tu stało... 
- Tak mi Bo Ŝe dopomó Ŝ, Ŝe nie powiem - odparł Wysocki i zdj ął czapk ę. 
- A na drugi raz... - dodał Wokulski, kład ąc mu r ękę na ramieniu - na drugi 
raz... Gdyby ś spotkał takiego człowieka... rozumiesz?... gdyby ś spotkał, nie 
ratuj go... Kiedy kto chce dobrowolnie stan ąć ze swoj ą krzywd ą przed boskim 
sądem, nie zatrzymuj go...  

 
Nie zatrzymuj!... 
 
TOM II: Rozdziały 16-19 
 
ROZDZIAŁ SZESNASTYPAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA 
 
Sytuacja polityczna zarysowuje si ę coraz wyra  niej. Mamy ju Ŝ dwie koalicje. Z 
jednej strony Rosja z Turcj ą, z drugiej Niemcy, Austria i Anglia. A je Ŝeli tak 
jest, wi ęc znaczy, Ŝe lada chwil ę moŜe wybuchn ąć wojna, w której zostan ą 
rozstrzygni ęte bardzo, ale to bardzo wa Ŝne sprawy. Czy tylko b ędzie wojna? bo my 
zawsze lubimy si ę łudzi ć. Otó Ŝ b ędzie, tym razem niezawodnie. Mówił mi Lisiecki, 
Ŝe ja co roku zapowiadałem wojn ę i nigdy si ę nie sprawdziło. Głupi on, uczciwszy 
uszy... Co innego było w tamtych latach, a co inneg o dzi ś.  
 
Czytam na przykład w gazetach, Ŝe Garibaldi agituje we Włoszech przeciw Austrii.  
Dlaczegó Ŝ on agituje?... Bo spodziewa si ę wielkiej wojny. I nie na tym koniec, 
gdy Ŝ w kilka dni pó  niej słysz ę, Ŝe jenerał Türr na wszystkie świ ęto ści zaklina 
Garibaldiego, a Ŝeby nie robił kłopotu Włochom...  

 
Co to znaczy?... To znaczy, przetłomaczone na ludzk i j ęzyk, Ŝe: "Wy, Włosi, nie 
ruszajcie si ę, bo i bez tego Austria da wam Triest, je śli wygra. Gdyby za ś z 
waszej winy przegrała, nie dostaniecie nic..."To s ą wa Ŝne zapowiedzi, te 
agitacje Józia Garibaldiego i uspakajania Türra. Jó zio agituje, bo widzi wojn ę 
na długo ść r ęki, a T őrr uspakaja, bo widzi dalsze interesa. Ale czy zara z 
wybuchnie wojna? w ko ńcu czerwca czy w lipcu?...  

 
Tak by my ślał niedo świadczony polityk, ale nie ja. Niemcy bowiem nie 
rozpocz ęliby wojny, nie zabezpieczywszy si ę od Francji.  

 



Jak Ŝe si ę za ś zabezpiecz ą?... Szprot mówi, Ŝe na to nie ma sposobu, ale ja 
widz ę, Ŝe jest, i jeszcze bardzo prosty. O, Bismarck to spr ytny ptaszek, 
zaczynam si ę do niego przekonywa ć!... 
Bo i po co Niemcy i Austria wci ągnęły do zwi ązku Angli ę?... Rozumie si ę po to, 
aŜeby mie ć plaster na Francj ę i j ą namówi ć do przymierza. Zrobi si ę to w 
nast ępuj ący sposób: 
W wojsku angielskim słu Ŝy młody Napoleonek, Lulu, i bije si ę z Zulusami w Afryce 
jak jego dziadek, Napoleon Wielki. Kiedy za ś Anglicy sko ńcz ą wojn ę, mianuj ą 
Napoleonka jenerałem i powiedz ą do Francuzów te słowa: - Moi kochani! Macie tu 
Bonapartego, który wojował w Afryce i okrył si ę tam nie śmierteln ą chwał ą jak 
jego dziad. Zróbcie go wi ęc waszym cesarzem jak dziada, a my za to 
wypolitykujemy u Niemców Alzacj ę i Lotaryngi ę. Zapłacicie im kilka miliardów, 
no, ale to lepsze ani Ŝeli przeprowadzi ć now ą wojn ę, która b ędzie kosztowała z 
dziesi ęć miliardów i jest dla was w ątpliwa... 
Francuzi, naturalnie, zrobi ą Lulu cesarzem, odbior ą swoj ą ziemi ę, zapłac ą, wejd ą 
w przymierze z Niemcami, a wtedy Bismarck, maj ąc tyle pieni ędzy, poka Ŝe swoj ą 
sztuk ę!... O, Bismarck m ądra ryba i je Ŝeli kto, to tylko on mo Ŝe taki plan 
przeprowadzi ć.  
Ja ju Ŝ od dawna czułem, Ŝe to frant szpakami karmiony, i miałem do niego 
słabo ść, chocia Ŝ si ę z ni ą taiłem... To, panie, ziółko!... Jest on o Ŝeniony z 
Puttkamerówn ą; wiadomo za ś, Ŝe Puttkamerowie s ą spokrewnieni z Mickiewiczem. 
Przy tym podobno pasjami lubi Polaków; a nawet syno wi nast ępcy tronu 
niemieckiego radził uczy ć si ę po polsku... 
No, je Ŝeli w tym roku nie b ędzie wojny... Dopiero Ŝ to Lisieckiemu powiem bajk ę o 
kpie! On, biedak, my śli, Ŝe polityczna m ądro ść polega na tym, a Ŝeby w nic nie 
wierzy ć. Głupstwo!.. Polityka polega na kombinacjach, któr e wynikaj ą z porz ądku 
rzeczy. 
A wi ęc niech Ŝyje Napoleon IV!... Bo chocia Ŝ dzisiaj nikt o nim nie my śli, ja 
przecie jestem pewny, Ŝe w tym rozgardiaszu on główn ą odegra rol ę. A je Ŝeli 
potrafi si ę wzi ąć do rzeczy, to nie tylko odzyska Alzacj ę i Lotaryngi ę darmo, 
ale jeszcze granice Francji mo Ŝe posun ąć do Renu na całej linii. Byle Bismarck 
nie spostrzegł si ę za wcze śnie i nie zmiarkował, Ŝe posługiwa ć si ę Bonapartym 
znaczy to samo, co lwa zaprz ęgać do taczek. Zdaje mi si ę nawet, Ŝe w tej jednej 
kwestii Bismarck przerachuje si ę. I powiem prawd ę, Ŝe nie b ędę go Ŝałował, bo 
nigdy nie miałem do niego zaufania. 
Jako ś z moim zdrowiem nie jest dobrze. Nie powiem, a Ŝeby mi co ś dolegało, ale ot 
tak... Chodzi ć wiele nie mog ę, apetyt straciłem, nawet nie bardzo chce mi si ę 
pisa ć. 
W sklepie prawie nie mam zaj ęcia, ju Ŝ tam bowiem rz ądzi Szlangbaum, a ja - tylko 
na przyprz ąŜkę załatwiam interesa Stacha. Przed pa  dziernikiem ma nas Szlangbaum 
spłaci ć zupełnie. Biedy nie zaznam, bo poczciwy Stach zape wnił mi półtora 
tysi ąca rubli do Ŝywotniej pensji; ale jak sobie człowiek pomy śli, Ŝe niedługo 
nic ju Ŝ nie b ędzie znaczył w sklepie, do niczego nie b ędzie miał ju Ŝ prawa...  

 
 Nie warto Ŝyć... Gdyby nie Stach i nie Napoleonek, to czasem jes t mi tak ci ęŜko 
na świecie, Ŝe zrobiłbym sobie co... Kto wie, stary kolego Katz,  czy nie 
najm ądrzej post ąpiłe ś? Nie masz wprawdzie Ŝadnych nadziei, ale te Ŝ i nie boisz 
si ę zawodów... Nie twierdz ę, a Ŝebym si ę ich l ękał, bo przecie ani Wokulski, ani 
Bonaparte... Ale zawsze... tak co ś...  

 
Jaki ja jestem zm ęczony; ju Ŝ nawet ci ęŜko mi pisa ć. Tak bym gdzie pojechał... 
Mój Bo Ŝe, dwadzie ścia lat nie wyjrzałem za warszawskie rogatki!... A tak mi 
czasami t ęskno, a Ŝeby jeszcze cho ć raz przed śmierci ą spojrze ć na W ęgry... Mo Ŝe 
na dawnych polach bitew znalazłbym bodaj ko ści kamratów... Ej, Katz, ej, 
Katz!... pami ętasz ty ten dym, ten świst, te sygnały?... Jaka wtedy była zielona 
trawa i jak świeciło nam sło ńce?...  

 
Nic nie pomo Ŝe, musz ę wybra ć si ę w podró Ŝ, spojrze ć na góry i lasy, wyk ąpać si ę 
w sło ńcu i w powietrzu szerokich równin i zacz ąć nowe Ŝycie. Mo Ŝe nawet wynios ę 
si ę gdzie na prowincj ę, w s ąsiedztwo pani Stawskiej, bo i có Ŝ wi ęcej pozostaje 
emerytowi?... 
Ten Szlangbaum dziwny człowiek; anibym my ślał znaj ąc go biedakiem, Ŝe on tak 
potrafi zadziera ć nosa. Ju Ŝ, widz ę, zapoznał si ę przez Maruszewicza z baronami, 



przez baronów z hrabiami, a tylko jeszcze nie mo Ŝe dosta ć si ę do ksi ęcia, który 
z śydami jest bardzo grzeczny, ale i bardzo z daleka. I kiedy tak Szlangbaum 
zadziera nosa, w mie ście na śydów krzyk. Ile razy wst ąpi ę na piwo, zawsze kto ś 
napada mnie i wymy śla, Ŝe Stach sprzedał sklep śydom. Radca narzeka, Ŝe śydzi 
zabieraj ą mu trzeci ą cz ęść emerytury; Szprot utyskuje, Ŝe śydzi popsuli mu 
interesa; Lisiecki płacze, Ŝe mu Szlangbaum wymówił miejsce od świ ętego Jana, a 
Klejn milczy.  

 
JuŜ i w gazetach zaczynaj ą pisa ć przeciw śydom, ale co dziwniejsze, Ŝe nawet 
doktór Szuman, cho ć sam starozakonny, miał raz ze mn ą taka rozmow ę: 
- Zobaczysz pan, Ŝe przed upływem kilku lat z śydami b ędzie jaka ś awantura.  

 
- Za pozwoleniem - mówi ę - przecie sam doktór niedawno chwaliłe ś ich!... - 
Chwaliłem, bo to genialna rasa, ale podłe charakter y. Wyobra   pan sobie, Ŝe 
Szlangbaumy, stary i młody, mnie chcieli okpi ć, mnie... "Aha! - my śl ę sobie - 
zaczynasz si ę znowu nawraca ć, kiedy ci ę połaskotali za kiesze ń..." I mówi ąc 
prawd ę, do reszty straciłem serce dla Szumana.  

 
A co oni wygaduj ą na Wokulskiego!... Marzyciel, idealista, romantyk. .. Mo Ŝe za 
to, Ŝe nigdy nie zrobił świ ństwa.  

 
Kiedy Klejnowi opowiedziałem moj ą rozmow ę z Szumanem, nasz mizerny kolega 
odparł:  
- On mówi, Ŝe dopiero za kilka lat b ędzie awantura z śydami?... Uspokój go pan, 
będzie wcze śniej...  

 
- Rany Chrystusowe! - mówi ę - dlaczego ma by ć?... - Bo m y dobrze ich znamy, 
cho ć si ę i do n a s umizgaj ą... - odpowiedział Klejn.  
- To migdały! ale przerachowali si ę... M y wiemy, do czego oni s ą zdolni, gdyby 
mieli sił ę. 
UwaŜałem Klejna za człowieka bardzo post ępowego, mo Ŝe nawet zanadto post ępowego, 
ale teraz my śl ę, Ŝe to jest wielki zacofaniec. Zreszt ą, co znacz ą owe: m y - n a 
s?... I to ma by ć wiek, który nast ąpił po XVIII, po tym XVIII wieku, co napisał 
na swoich sztandarach: wolno ść, równo ść, braterstwo?... Za có Ŝ ja si ę, u diabła, 
biłem z Austriakami?... Za co gin ęli moi kamraci?... 
Facecje! przywidzenia! wszystko to odrobi cesarz Na poleon IV. 
Wówczas i Szlangbaum przestanie by ć arogantem, i Szuman przestanie chełpi ć si ę 
swoim Ŝydostwem, i Klejn nie b ędzie im groził. 
A niedalekie to czasy, bo nawet Stach Wokulski... 
Ach, jaki ja jestem zm ęczony... Musz ę gdzie ś wyjecha ć.  
 
Nie jestem przecie taki stary, a Ŝebym miał my śle ć o śmierci; ale mój Bo Ŝe, kiedy 
z wody wyjm ą ryb ę, cho ćby najmłodsz ą i najzdrowsz ą, musi zdycha ć, gdy Ŝ nie ma 
wła ściwego sobie Ŝywiołu... Bodaj czy ja nie stałem si ę tak ą ryb ą wyci ąganą z 
wody; w sklepie ju Ŝ rozpanoszył si ę Szlangbaum i a Ŝeby zamanifestowa ć swoj ą 
władz ę, wyp ędził szwajcara i inkasenta za to tylko, Ŝe nie okazywali mu dosy ć 
szacunku. 
Kiedy prosiłem za biedakami, odparł z gniewem: 
- Patrz pan, jak oni mnie traktuj ą, a jak Wokulskiego!... Jemu nie kłaniali si ę 
tak nisko, ale w ka Ŝdym ruchu, w ka Ŝdym spojrzeniu było wida ć, Ŝeby za nim 
poszli w ogie ń... 
- Wi ęc i pan, panie Szlangbaumie, chcesz, a Ŝeby za tob ą szli w ogie ń? - 
spytałem. 
- Naturalnie. Przecie jedz ą mój chleb, maj ą u mnie zarobki! ja im płac ę 
pensj ę... 
Myślałem, Ŝe Lisiecki, który posiniał słuchaj ąc tych bredni, palnie go w ucho.  

 
Pohamował si ę jednak i tylko spytał: 
- A czy wiesz pan, dlaczego my za Wokulskim poszlib yśmy w ogie ń?...  

 
- Bo on ma wi ęcej pieni ędzy - odparł Szlangbaum. 
 - Nie, panie. Bo on ma to, czego pan nie masz i mi eć nie b ędziesz - rzekł 
Lisiecki, bij ąc si ę w piersi. 



Szlangbaum zaczerwienił si ę jak upiór. - Co to jest?... - zawołał. - Czego ja 
nie mam?... My nie mo Ŝemy razem pracowa ć, panie Lisiecki... pan obra Ŝasz moje 
obrz ądki religijne... 
Schwyciłem Lisieckiego za r ękę i odci ągnąłem za szafy.  mieli si ę wszyscy 
panowie z tej obrazy Szlangbauma... Tylko Zi ęba (on jeden zostaje przy sklepie) 
zaperzył si ę i zawołał: 
- Pryncypał ma racj ę... nie mo Ŝna drwi ć z wyznania, bo wyznanie to świ ęta 
rzecz!... Gdzie Ŝ wolno ść sumienia?... gdzie post ęp?... cywilizacja?... 
emancypacja?... - Lizus bestia - mrukn ął Klejn, a potem rzekł mi do ucha: - Czy 
nie ma Szuman racji, Ŝe oni musz ą si ę doczeka ć awantury?... 
Widziałe ś go pan, jaki był, kiedy do nas nastał, a jaki jest  dzisiaj?...  

 
Naturalnie, Ŝe zgromiłem Klejna, bo i co on ma za prawo straszy ć swoich 
współobywateli awanturami? Nie mog ę jednak ukry ć przed sob ą, Ŝe Szlangbaum mocno 
zmienił si ę w ci ągu roku. 
Dawniej był potulny, dzi ś arogant i pogardliwy; dawniej milczał, kiedy go 
krzywdzono, dzi ś sam rozbija si ę bez powodu. Dawniej mianował si ę Polakiem, dzi ś 
chełpi si ę ze swego Ŝydostwa. Dawniej nawet wierzył w szlachetno ść i 
bezinteresowno ść, a teraz mówi tylko o swoich pieni ądzach i stosunkach. Mo Ŝe by ć 
 le!...  

 
Za to wobec go ści jest uni Ŝony, a hrabiom, a nawet baronom właziłby pod 
podeszwy. Ale wobec swoich podwładnych istny hipopo tam: ci ągle parska i depcze 
ludzi po nogach. To nawet nie jest pi ęknie... Swoj ą drog ą radca, Szprot, Klejn i 
Lisiecki nie maj ą racji grozi ć mu jakimi ś awanturami.  

 
CóŜ wi ęc ja dzi ś znacz ę w sklepie przy takim smoku? Gdy chc ę zrobi ć rachunek, on 
zagl ąda mi przez rami ę; wydam jak ą dyspozycj ę, on j ą zaraz gło śno powtarza. Ze 
sklepu usuwa mnie coraz bardziej, przy znajomych go ściach ci ągle mówi: "Mój 
przyjaciel Wokulski... mój znajomy baron Krzeszowsk i... mój subiekt Rzecki..." 
Gdy za ś jeste śmy sami, nazywa mnie "kochanym Rzesiem"... 
Par ę razy w najdelikatniejszy sposób dałem mu do zrozum ienia, Ŝe te 
pieszczotliwe nazwiska nie robi ą mi przyjemno ści. Ale on, biedak, nawet nie 
poznał si ę na tym; ja za ś mam zwyczaj długo czeka ć, nim komu nawymy ślam.  

 
Lisiecki robi to z miejsca, wi ęc Szlangbaum szanuje go. 
Swoj ą drog ą Szuman miał racj ę mówi ąc wtedy, Ŝe my, z dziada pradziada, my ślimy: 
jak trwoni ć pieni ądze? a oni: jak by je zrobi ć? Pod tym wzgl ędem byliby ju Ŝ dzi ś 
pierwszymi na świecie, gdyby ludzka warto ść zasadzała si ę tylko na pieni ądzach.  
Ale co mi tam!... 
Poniewa Ŝ w sklepie nie mam wiele zaj ęcia, wi ęc coraz cz ęściej my śl ę o podró Ŝy do 
Węgier. Przez dwadzie ścia lat nie widzie ć ani zbo Ŝa, ani lasu... To strach!...  

 
Zacz ąłem si ę ju Ŝ stara ć o paszport; my ślałem, Ŝe mi zejdzie z miesi ąc. Tymczasem 
wzi ął si ę do tego Wirski i paf!... traf!... wyrobił mi paszp ort w ci ągu czterech 
dni. A Ŝem si ę przestraszył... 
Nie ma co, trzeba wyjecha ć cho ćby na kilka tygodni. Zdawało si ę, Ŝe 
przygotowania do wyjazdu zabior ą mi troch ę czasu... Gdzie tam!... Znowu wmieszał 
si ę Wirski, jednego dnia kupił mi podró Ŝny kufer, drugiego dnia spakował mi 
rzeczy i mówi: "Jed  !..."  

 
AŜem si ę rozgniewał. Czego oni, u diabła, chc ą mnie si ęç pozby ć.?... Kazałem im 
na zło ść rozpakowa ć rzeczy i kufer nakry ć dywanem, bo mnie to ju Ŝ dra Ŝni. Ale 
swoj ą drog ą, tak bym gdzie ś pojechał... tak bym jechał...  

 
Muszę jednak pierwej troch ę sił nabra ć. Wci ąŜ brak mi apetytu, chudn ę,  le 
sypiam, cho ć przez cały dzie ń jestem senny; miewam jakie ś zawroty, bicia 
serca... Ech! wszystko to przejdzie... 
Klejn tak Ŝe zaczyna si ę zaniedbywa ć. Spó  nia si ę do sklepu, znosi jakie ś 
ksi ąŜeczki, chodzi na sesje nie wiadomo z kim... Ale to najgorsze, Ŝe z sumy 
przeznaczonej mu przez Wokulskiego wzi ął ju Ŝ tysi ąc rubli i wydał w ci ągu 
jednego dnia. Na co?... 



Pomimo to wszystko dobry chłopak! A najlepsz ą miar ą jego poczciwo ści jest fakt, 
Ŝe nawet baronowa Krzeszowska nie wyrzuciła go ze sw ego domu, gdzie po dawnemu 
mieszka na trzecim pi ętrze, zawsze cichutki, nikomu nie m ącąc wody. Gdyby tylko 
wydobył si ę z tych niepotrzebnych stosunków; bo z śydami mo Ŝe nie by ć awantury, 
ale z nim!... 
Niech go tam Pan Bóg o świeca i chroni. Zabawn ą histori ę i pouczaj ącą opowiedział 
mi Klejn. U śmiałem si ę do łez, a zarazem przybył mi jeden wi ęcej dowód 
sprawiedliwo ści boskiej nawet w drobiazgowych rzeczach.  

 
"Krótki jest triumf bezbo Ŝników" - mówi, zdaje mi si ę, Pismo świ ęte czy mo Ŝe 
jaki ojciec Ko ścioła. Ktokolwiek zreszt ą powiedział, jest niezawodnym, Ŝe zdanie 
to sprawdziło si ę i na baronowej, i na Maruszewiczu. 
Wiadomo, Ŝe baronowa, raz pozbywszy si ę Maleskiego i Patkiewicza, zapowiedziała 
stró Ŝowi, a Ŝeby pod Ŝadnym pozorem nie wynajmował mieszkania na trzecim pi ętrze 
studentom, cho ćby miało sta ć pustk ą. Rzeczywi ście, pokój studencki przez par ę 
miesi ęcy był nie zaj ęty, ale pani miała przynajmniej satysfakcj ę. 
Tymczasem wrócił do niej m ąŜ, baron, i naturalnie obj ął zarz ąd kamienicy. A 
poniewa Ŝ baron ci ągle potrzebuje pieni ędzy, wi ęc mocno korcił go i ów pusty 
pokój, i zakaz baronowej, który zmniejszał dochody o sto dwadzie ścia rubli 
rocznie.  

 
Nade wszystko jednak buntował go Maruszewicz (ju Ŝ si ę pogodzili!...), który 
znowu ci ągle od Krzeszowskiego po Ŝycza pieni ędzy. - Co baron - mówił mu nieraz - 
masz sprawdza ć, czy kandydat na lokatora jest, czy nie jest stude ntem? Na co ten 
kłopot? Byle nie przyszedł w mundurze, to ju Ŝ nie student; a jak z góry za 
miesi ąc zapłaci, to bra ć, i kwita. Baron mocno wzi ął do serca te rady; nakazał 
nawet stró Ŝowi, a Ŝeby gdy trafi si ę lokator, nie pytaj ąc przysłał go na gór ę. 
Stró Ŝ, rozumie si ę, powiedział o tym swej Ŝonie, a Ŝona Klejnowi, któremu znowu 
chciało si ę mie ć s ąsiadów najlepiej odpowiadaj ących jego gustowi. 
Więc w par ę dni po owej dyspozycji zjawia si ę u barona jaki ś elegant z dziwn ą 
fizjognomi ą, a jeszcze dziwniej ubrany: jego spodnie nie pasow ały do kamizelki, 
kamizelka do surduta, a krawat do wszystkiego. 
- W domu pana barona jest kawalerski pokój do wynaj ęcia - mówił elegant - za 
dziesi ęć rubli miesi ęcznie? 
- A tak - mówi baron - mo Ŝe go pan obejrzy. 
- O, to zbyteczne! Jestem pewny, Ŝe pan baron nie wynajmowałby złego mieszkania. 
Czy mog ę da ć zadatek? - Prosz ę - odpowiada baron. - A poniewa Ŝ pan ufasz mi na 
słowo, wi ęc i ja nie b ędę Ŝądał bli Ŝszych informacyj... 
- O, je Ŝeli pan baron Ŝyczy sobie... - Mi ędzy lud  mi dobrze wychowanymi 
wystarcza wzajemne zaufanie - odparł baron. - Mam w i ęc nadziej ę, Ŝe ani ja, ani 
moja Ŝona, a nade wszystko moja Ŝona nie b ędzie miała powodu skar Ŝyć si ę na 
panów... Młody człowiek gor ąco ścisn ął go za r ękę. - Daj ę panu słowo - rzekł - 
Ŝe nigdy nie zrobimy przykro ści pa ńskiej Ŝonie, która mo Ŝe niesłusznie 
uprzedziła si ę...  

 
- Do ść! Do ść!... panie - przerwał baron. Wzi ął zadatek i wydał kwit.  

 
Po wyj ściu młodzie ńca wezwał do siebie Maruszewicza. - Nie wiem - rzek ł 
strapiony baron - czy nie paln ąłem głupstwa... bo lokatora ju Ŝ mam, ale s ądząc z 
opisu obawiam si ę, czy nie b ędzie nim jeden z tych młodych ludzi, których 
wła śnie wyp ędziła moja Ŝona...  

 
- Wszystko jedno! - odparł Maruszewicz - byle z gór y płacili. Na drugi dzie ń z 
rana wprowadzili si ę do pokoiku trzej młodzi ludzie, ale tak cicho, Ŝe nikt ich 
nawet nie widział. Nikt nawet nie uwa Ŝał, Ŝe wieczorami sesjonuj ą z Klejnem. Za ś 
w kilka dni pó  niej wpadł do barona mocno zirytowany Maruszewicz, wołaj ąc:  

 
- A wie baron, Ŝe to istotnie s ą ci hultaje, których wyrzuciła baronowa.  
Maleski, Patkiewicz... 
- Wszystko jedno - odpowiada baron. - śonie mojej nie dokuczaj ą, wi ęc byle 
płacili... 
- Ale mnie dokuczaj ą! - wybuchn ął Maruszewicz. - Je Ŝeli okno otworz ę, jeden z 
nich strzela do mnie grochem przez świstuł ę, co wcale nie jest przyjemne. Gdy 



si ę za ś zejdzie u mnie par ę osób albo która ś z dam (dodał ciszej), b ębni ą mi 
grochem w okna tak, Ŝe wysiedzie ć nie mo Ŝna... To mi przeszkadza... to mnie 
kompromituje. Ja pójd ę na skarg ę do cyrkułu!... 
Baron naturalnie opowiedział o tym swoim lokatorom,  prosz ąc ich, aby nie 
strzelali do okien Maruszewicza. Ci przestali strze la ć... Ale za to je Ŝeli 
Maruszewicz przyjmuje u siebie jak ą damę, co trafia mu si ę dosy ć cz ęsto, zaraz 
jeden z chłopaków wychyla si ę przez okno i wrzeszczy: - Stró Ŝu! stró Ŝu!... a nie 
wiecie, jaka to pani poszła do pana Maruszewicza? 
Naturalnie, stró Ŝ nie wie nawet, czy jaka poszła, ale po podobnym za pytaniu 
dowiaduje si ę o tym cała kamienica. 
Maruszewicz jest w ściekły na nich; tym bardziej Ŝe baron na jego skargi 
odpowiada: - Sam mi radziłe ś, a Ŝebym nie trzymał pustego lokalu...  

 
I baronowa spokorniała, bo z jednej strony boi si ę męŜa, a z drugiej studentów. 
Takim sposobem baronowa za swoj ą zło ść i m ściwo ść, a Maruszewicz za intrygi, z 
jednej i tej samej r ęki ponosz ą kar ę; uczciwy za ś Klejn ma towarzystwo, jakiego 
pragn ął. O, jest sprawiedliwo ść na świecie!...  

 
Ten Maruszewicz, dalibóg, jest bezwstydny! 
Przyleciał dzi ś do Szlangbauma ze skarg ą na Klejna.  

 
- Panie - mówił - jeden z pa ńskich oficjalistów, który mieszka w domu baronowej 
Krzeszowskiej, po prostu kompromituje mnie... 
- Jak on pana kompromituje? - zapytał Szlangbaum, o twieraj ąc oczy. - On bywa u 
tych studentów, których okno wychodzi na podwórze. A oni, panie, zagl ądaj ą w 
moje okna, strzelaj ą do mnie grochem, a je Ŝeli zbierze si ę kilka osób, 
wrzeszcz ą, Ŝe u mnie jest szulernia!... 
- Pan Klejn ju Ŝ nie b ędzie u mnie słu Ŝył od lipca - odparł Szlangbaum. - Wi ęc 
niech pan rozmówi si ę z panem Rzeckim, oni znaj ą si ę dawniej. Maruszewicz z 
kolei wpadł na mnie i znowu opowiedział histori ę studentów, którzy nazywaj ą go 
szulerem albo kompromituj ą damy bywaj ące u niego. 
"Porz ądne damy!" - pomy ślałem, gło śno za ś odparłem:  

 
- Pan Klejn cały dzie ń siedzi w sklepie, wi ęc nie mo Ŝe odpowiada ć za swoich 
sąsiadów.  
- Tak, ale pan Klejn ma z nimi jakie ś konszachty, namówił ich, a Ŝeby znowu 
sprowadzili si ę do kamienicy, bywa u nich, przyjmuje ich u siebie.  

 
- Młody chłopak - odparłem - woli przestawa ć z młodymi.  
- Ale ja z tego powodu nie chc ę cierpie ć!... Niech wi ęc ich uspokoi albo... 
wszystkim wytocz ę proces. 
Dzika pretensja, a Ŝeby Klejn uspakajał studentów, a mo Ŝe jednał u nich sympati ę 
dla Maruszewicza! Swoj ą drog ą, ostrzegłem Klejna i dodałem, Ŝe byłby to bardzo 
przykry wypadek, gdyby on, subiekt Wokulskiego, mia ł proces o jakie ś studenckie 
awantury.  

 
Klejn wysłuchał i wzruszył ramionami. 
- Co mnie to obchodzi! - odparł. - ja mo Ŝe powiesiłbym takiego nicponia, ale mu 
w okna grochu nie rzucam i nie nazywam go szulerem.  Co mnie do jego szulerki?... 
Ma racj ę! Tote Ŝ nie odezwałem si ę ani słowa wi ęcej. Trzeba jecha ć... trzeba 
jecha ć!... śeby tylko Klejn nie wdeptał si ę w jakie głupstwo. Strach, co to za 
dzieciaki: chcieliby świat przebudowa ć, a jednocze śnie robi ą tak płaskie figle.  

 
Albo jestem w grubym bł ędzie, albo znajdujemy si ę w przededniu nadzwyczajnych 
wypadków. 
W maju jednego dnia pojechał Wokulski z pann ą Ł ęck ą i z panem Ł ęckim do Krakowa 
i wyra  nie mi zapowiedział, Ŝe nie wie, kiedy wróci, mo Ŝe dopiero za miesi ąc. 
Tymczasem wrócił nie za miesi ąc, ale na drugi dzie ń, taki sponiewierany, Ŝe 
lito ść brała patrze ć na niego. Okropno ść, co si ę zrobiło z tym człowiekiem przez 
jedn ą dob ę!  
 
Kiedym go pytał: co si ę stało? dlaczego wrócił? z pocz ątku wahał si ę, a potem 
powiedział, Ŝe otrzymał telegram od Suzina i Ŝe pojedzie do Moskwy. Lecz znowu 



po upływie doby rozmy ślił si ę i o świadczył, Ŝe do Moskwy nie pojedzie.  

 
- A je Ŝeli to wa Ŝny interes?... - spytałem. 
- Pal diabli interesa! - mrukn ął i machn ął r ęką. Teraz po całych dniach nie 
wychodzi z domu i po wi ększej cz ęści le Ŝy. Byłem u niego, ale przyj ął mnie 
rozdra Ŝniony; od lokaja za ś dowiedziałem si ę, Ŝe nikogo nie ka Ŝe przyjmowa ć.  
 
Posłałem mu Szumana, ale Stach i z Szumanem nie chc iał gada ć, tylko powiedział 
mu, Ŝe nie potrzebuje doktorów. Szumanowi to jednak nie wystarczyło; a Ŝe jest 
troch ę w ścibski, wi ęc zacz ął śledztwo na własn ą r ękę i dowiedział si ę 
dziwacznych rzeczy.  

 
Mówił, Ŝe Wokulski wysiadł z poci ągu około północy w Skierniewicach, udaj ąc, Ŝe 
otrzymał telegram, Ŝe potem znikn ął sprzed stacji i wrócił dopiero nad ranem, 
powalany ziemi ą i jakby pijany. Na stacji my śl ą, Ŝe on naprawd ę podchmielił 
sobie i zasn ął gdzie ś w polu.  

 
Wyja śnienie to nie trafiło do przekonania ani mnie, ani Szumanowi. Doktór 
twierdzi, Ŝe Stach musiał zerwa ć z pann ą Ł ęck ą i mo Ŝe nawet próbował jakiej 
niedorzeczno ści... Ale ja my śl ę, Ŝe on naprawd ę miał telegram od Suzina.  

 
W kaŜdym razie trzeba jecha ć, dla zdrowia. Jeszcze nie jestem inwalidem i dla 
chwilowego osłabienia nie mog ę si ę wyrzeka ć przyszło ści.  

 
Jest tu Mraczewski i mieszka u mnie. Wygl ąda chłopak jak bernardy ński 
prowincjał, zm ęŜniał, opalił si ę, utył. A ile on świata obleciał przez par ę 
ostatnich miesi ęcy... Był w Pary Ŝu, potem w Lyonie; z Lyonu wpadł pod 
Częstochow ę do pani Stawskiej i z ni ą przyjechał do Warszawy. Potem odwiózł j ą 
pod Cz ęstochow ę, siedział z tydzie ń i podobno pomógł jej do urz ądzenia sklepu. 
Nast ępnie poleciał a Ŝ do Moskwy, stamt ąd znowu wrócił pod Cz ęstochow ę, do pani 
Stawskiej, znowu u niej siedział troch ę i obecnie jest u mnie. Mraczewski 
twierdzi, Ŝe Suzin wcale nie telegrafował do Wokulskiego, a pr zy tym jest pewny, 
Ŝe Wokulski zerwał z pann ą Ł ęck ą. Musiał nawet co ś mówi ć pani Stawskiej, gdy Ŝ 
ten anioł, nie kobieta, b ędąc przed paroma tygodniami w Warszawie, raczyła mnie  
odwiedzi ć i mocno wypytywała si ę o Stacha. "A czy zdrów?... a czy bardzo 
zmieniony i smutny?... a czy ju Ŝ nigdy nie wydob ędzie si ę ze swej rozpaczy?..." 
Z jakiej rozpaczy?... Gdyby nawet zerwał z pann ą Ł ęck ą, to jeszcze, dzi ęki Bogu, 
nie brak kobiet i je Ŝeli Stach zechce, mo Ŝe si ę o Ŝeni ć cho ćby z pani ą Stawsk ą. 
Złote, diamentowe kobiecisko, jak ona go kochała i kto wie, czy teraz nie 
kocha?... Dalibóg, śmiałbym si ę, Ŝeby Stach powrócił do niej. Taka pi ękna, taka 
szlachetna, tyle w niej po świ ęcenia... Je Ŝeli jest ład na świecie (o czym 
niekiedy w ątpi ę), to Wokulski powinien by si ę o Ŝeni ć ze Stawsk ą.  
 
Ale musi si ę spieszy ć, bo je Ŝeli si ę nie myl ę, naprawd ę zaczyna o niej my śle ć 
Mraczewski.  

 
- Panie! - mówi nieraz do mnie, załamuj ąc r ęce. - Panie, co to za kobieta, co to 
za kobieta... Gdyby nie ten nieszcz ęsny jej m ąŜ, ju Ŝ bym si ę jej o świadczył.  

 
- A przyj ęłaby ci ę? - pytam. 
- Otó Ŝ nie wiem - westchn ął. 
Padł na krzesło, a Ŝ zatrzeszczało, i mówił: 
- Kiedy j ą spotkałem pierwszy raz po jej wyje  dzie z Warszawy, jakby we mnie 
piorun trzasł, tak mi si ę podobała... 
- No, ona i dawniej robiła na tobie wra Ŝenie. 
- Ale nie takie. Po przyjechaniu z Pary Ŝa do Cz ęstochowy byłem rozmarzony, a ona 
taka blada, z takimi smutnymi oczyma, Ŝe zaraz pomy ślałem: nu Ŝ mi si ę uda?... i 
dalej Ŝe w umizgi. Tymczasem ona po pierwszych słowach odp ycha mnie, a gdym upadł 
przed ni ą na kolana i przysi ągłem, Ŝe j ą kocham... rozbeczała si ę!... Ach, panie 
Ignacy, te łzy... zupełnie straciłem głow ę, zupełnie... Gdyby raz tego jej m ęŜa 
diabli wzi ęli albo gdybym miał pieni ądze na rozwód... Panie Ignacy!... po 
tygodniu Ŝycia z t ą kobiet ą albo umarłbym, albo je  dziłbym wózkiem... Tak, 



panie... Dzi ś dopiero czuj ę, jak j ą kocham.  

 
- A gdyby ona kochała si ę w innym? - pytam. - W kim?... Mo Ŝe w Wokulskim?... 
Cha! cha!... Kto w tym mruku mo Ŝe si ę kocha ć?... Kobiecie potrzeba okazywa ć 
uczucie, nami ętno ść, mówi ć jej o miło ści, ściska ć za r ęce, a je Ŝeli mo Ŝna, to 
i... A czy ten głaz potrafiłby co ś podobnego?... Wystawał do panny Izabeli jak 
wyŜeł do kaczki, bo mu si ę zdawało, Ŝe wejdzie w stosunki z arystokracj ą i Ŝe 
panna ma posag. Ale gdy poznał stan rzeczy, uciekł ze Skierniewic. O panie, z 
kobietami tak nie mo Ŝna... 
Wyznaj ę, Ŝe nie podobaj ą mi si ę zapały Mraczewskiego. Jak zacznie pada ć do nóg, 
skomle ć, płaka ć, to w ko ńcu zawróci głow ę pani Stawskiej. A Wokulski mo Ŝe tego 
Ŝałowa ć, bo, na mój honor oficerski, była to jedyna kobiet a dla niego. 
Ale zaczekajmy, a tymczasem jed   my... jed my!...  

 
Brr!... Otó Ŝ i pojechałem... Kupiłem bilet do Krakowa, na Dworc u Warszawsko-
Wiedeńskim siadłem do wagonu i kiedy ju Ŝ było po trzecim dzwonku, wyskoczyłem... 
Nie mog ę ani na chwil ę rozsta ć si ę z Warszaw ą i ze sklepem... śyć bym bez nich 
nie potrafił... 
Rzeczy odebrałem z kolei dopiero na drugi dzie ń, gdy Ŝ zajechały a Ŝ do Piotrkowa. 
JeŜeli wszystkie moje plany spełni ą si ę w taki sposób, to winszuj ę... 
 
 
ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY  
DUSZA W LETARGU 
 
LeŜąc albo siedz ąc w swoim pokoju, Wokulski machinalnie przypominał sobie, w 
jaki sposób ze Skierniewic powrócił do Warszawy. 
Około pi ątej rano kupił na dworcu bilet pierwszej klasy, nie  był jednak pewny, 
czy takiego Ŝądał, czy dano mu go bez Ŝądania. Nast ępnie wsiadł do przedziału 
drugiej klasy i zastał tam ksi ędza, który przez cały czas podró Ŝy wygl ądał 
oknem, tudzie Ŝ rudego Niemca, który zdj ął kamasze i oparłszy nogi w brudnych 
skarpetkach na przeciwległej ławce, spał jak zar Ŝni ęty. Wreszcie naprzeciw 
siebie miał jak ąś star ą damę, któr ą tak bolały z ęby, Ŝe nawet nie obra Ŝała si ę 
na post ępowanie swego s ąsiada w skarpetkach.  

 
Wokulski chciał porachowa ć liczb ę osób jad ących w przedziale i z wielkim trudem 
zmiarkował, Ŝe bez niego jest ich trzy, a z nim cztery. Potem za cz ął rozmy śla ć: 
dlaczego trzy osoby i jedna osoba stanowi ą razem cztery osoby? - i zasn ął.  

 
W Warszawie opami ętał si ę dopiero w Alejach Jerozolimskich, ju Ŝ jad ąc doro Ŝką.  
Kto mu jednak wyniósł walizk ę, jakim sposobem on sam znalazł si ę w doro Ŝce? o 
tym nie wiedział i nawet nic go to nie obchodziło. 
Do swego mieszkania dostał si ę ledwie po półgodzinnym dzwonieniu, cho ć była 
blisko ósma rano. Otworzył mu słu Ŝący zaspany, rozebrany, przera Ŝony jego nagłym 
powrotem. Wszedłszy za ś do sypialni, Wokulski przekonał si ę, Ŝe wierny sługa 
spał na jego własnym łó Ŝku. Nie robił mu jednak wymówek, lecz kazał poda ć 
samowar.  

 
Słu Ŝący, otrze  wiony, ale i zakłopotany, szybko zmienił prze ścieradła i 
poszewki, Wokulski za ś, zobaczywszy świe Ŝo posłane łó Ŝko, nie pił herbaty, ale 
rozebrał si ę i legł spa ć.  
 
Spał do pi ątej po południu, a potem, umywszy si ę i ubrawszy jak do wyj ścia, 
całkiem mimo woli usiadł na fotelu w salonie i drze mał do wieczora. Gdy za ś na 
ulicach zapłon ęły latarnie, kazał poda ć światło i przynie ść befsztyk z 
restauracji. Zjadł go z apetytem, popił winem i oko ło północy znowu poszedł 
spa ć.  
 
Na drugi dzie ń odwiedził go Rzecki, ale jak długo siedział i o cz ym rozmawiali, 
nie pami ęta. Tylko nast ępnej nocy, kiedy obudził si ę na chwil ę, zdawało mu si ę, 
Ŝe widzi Rzeckiego z twarz ą bardzo zafrasowan ą. Potem zupełnie stracił rachub ę 
czasu, nie spostrzegał ró Ŝnic pomi ędzy dniem i noc ą, nie uwa Ŝał, a Ŝeby godziny 
mijały za pr ędko albo za wolno. W ogóle nie zajmował si ę czasem, który dla niego 



jakby nie istniał. Czuł tylko pustk ę w sobie i naokoło siebie i nie był pewny, 
czy nie powi ększyło si ę jego mieszkanie. Raz przywidziało mu si ę, Ŝe le Ŝy na 
wysokim katafalku, i zacz ął my śle ć o śmierci. Zdawało mu si ę, Ŝe musi umrze ć 
koniecznie na parali Ŝ serca; ale ani przera Ŝało go to, ani cieszyło. Niekiedy z 
ci ągłego siedzenia na fotelu cierpły mu nogi, a wówcza s my ślał, Ŝe idzie śmier ć, 
i z oboj ętn ą ciekawo ści ą uwa Ŝał, jak szybko owo cierpni ęcie posuwa si ę do serca? 
Obserwacje te chwilowo robiły mu jakby cie ń przyjemno ści, ale i one rozpływały 
si ę w apatii.  

 
Słu Ŝącemu nakazał nie przyjmowa ć nikogo; pomimo to kilka razy odwiedził go 
doktór Szuman. 
Na pierwszej wizycie wzi ął go za puls i kazał pokaza ć j ęzyk. - Mo Ŝe 
angielski?... - spytał Wokulski; lecz wnet opami ętał si ę i wyrwał r ękę. 
Szuman bystro popatrzył mu w oczy. - Nie jeste ś zdrów - rzekł - co ci dolega?  

 
- Nic. Czy znowu zajmujesz si ę praktyk ą? 
- Spodziewam si ę! - zawołał Szuman - a pierwsz ą kuracj ę zrobiłem na samym sobie: 
uleczyłem si ę z marzycielstwa. - Bardzo pi ęknie - odparł Wokulski. - Rzecki 
wspominał mi co ś o twoim wyleczeniu.  

 
- Rzecki jest półgłówek... stary romantyk... To ras a ju Ŝ gin ąca! Kto chce Ŝyć, 
musi trze  wo patrze ć na świat... Uwa Ŝaj no i po kolei zamykaj oczy. Kiedy ci 
powiem: lewe... prawe... prawe... Załó Ŝ nog ę na nog ę...  

 
- Co ty robisz, mój kochany?... - zapytał Wokulski.  
- Badam ci ę. 
- O!... I masz nadziej ę zbada ć? 
- Spodziewam si ę. - A potem? 
- B ędę ci ę leczył. 
- Z marzycielstwa? 
- Nie, z neurastenii. Wokulski u śmiechn ął si ę i rzekł po chwili:  

 
- Czy mo Ŝesz wyj ąć człowiekowi jego mózg i wło Ŝyć na to miejsce inny? - 
Tymczasem nie... 
- No, to daj spokój leczeniu. 
- Mog ę podsun ąć ci nowe pragnienia... 
- Ju Ŝ je mam. Chciałbym zapa ść si ę pod ziemi ę, cho ć tak gł ęboko jak... studnia w 
zasławskim zamku... I jeszcze chciałbym, a Ŝeby mnie zasypały gruzy, mnie i mój 
maj ątek, i nawet ślad tego, Ŝe kiedykolwiek istniałem. Oto moje pragnienia, owoc  
wszystkich poprzednich. 
- Romantyzm!... - zawołał Szuman, klepi ąc go po ramieniu. Ale i to przejdzie. 
Wokulski ju Ŝ nic nie odpowiedział. Gniewał si ę za swoje ostatnie wyrazy i dziwił 
si ę: sk ąd nagle przyszła mu taka otwarto ść?... Głupia otwarto ść!... Co komu do 
jego pragnie ń?... Po co on to mówił?... Po co, jak bezwstydny Ŝebrak, odsłonił 
swoje rany?  

 
Po wyj ściu doktora spostrzegł, Ŝe co ś si ę w nim zmieniło; oto na tle dotychczas 
bezwzgl ędnej apatii pojawiło si ę jakie ś uczucie. Był to bezimienny ból, z 
pocz ątku bardzo mały, który szybko powi ększył si ę i stan ął w mierze. W pierwszej 
chwili mo Ŝna go było porówna ć do delikatnego ukłucia szpilk ą, a pó  niej do 
jakiej ś zawady w sercu, nie wi ększej od laskowego orzecha. Ju Ŝ Ŝałował apatii, 
kiedy przyszło mu na my śl zdanie Feuchterslebena:  

 
"Radowałem si ę w mojej bole ści; bo zdawało mi si ę, Ŝem spostrzegł w sobie t ę 
płodn ą walk ę, która tworzyła i tworzy wszystko na tym świecie, gdzie bez przerwy 
walcz ą niesko ńczone siły". "Jednak Ŝe co to jest?" - spytał siebie, czuj ąc, Ŝe w 
jego duszy miejsce apatii zajmuje głucha bole ść. I wnet odparł: "Aha, jest to 
budzenie si ę świadomo ści..."Powoli w jego umy śle, dotychczas jakby zasnutym 
mgł ą, pocz ął zarysowywa ć si ę obraz. Wokulski ciekawie wpatrywał si ę w niego i 
dostrzegł - sylwetk ę kobiety w obj ęciach m ęŜczyzny... Obraz ten miał z pocz ątku 
słaby blask fosforycznego światła, potem stał si ę ró Ŝowym... Ŝółtawym... 
zielonawym... bł ękitnym... wreszcie zupełnie czarnym jak aksamit. Po tem znikn ął 
na kilka chwil i znowu zacz ął ukazywa ć si ę kolejno we wszystkich barwach, 



pocz ąwszy od fosforycznej, ko ńcz ąc na czarnej. Jednocze śnie ból wzmagał si ę.  
 
"Cierpi ę, wi ęc jestem!..." - pomy ślał śmiej ąc si ę Wokulski.  

 
Tak upłyn ęło kilka dni na wpatrywaniu si ę ju Ŝ to w ów obraz zmieniaj ący barw ę, 
ju Ŝ to w ból, który zmieniał nat ęŜenie. Czasami zupełnie gin ął, pojawiał si ę 
drobny jak atom, rósł, wypełniał serce, cał ą istot ę, cały świat... I w chwili, 
kiedy ju Ŝ przekroczył wszelk ą miar ę, znowu nikn ął, ust ępuj ąc miejsca absolutnemu 
spokojowi i zdziwieniu. 
Z wolna zacz ęło si ę rodzi ć w duszy co ś nowego: pragnienie pozbycia si ę i tych 
bólów, i tych obrazów. Było to podobne do iskry zap alaj ącej si ę na tle nocy.  

 
Jaka ś słaba otucha błysn ęła Wokulskiemu.  

 
"Czy tylko aby potrafi ę jeszcze my śle ć?" - rzekł do siebie.  

 
AŜeby sprawdzi ć to, zacz ął przypomina ć sobie tabliczk ę mnoŜenia, potem mno Ŝyć 
liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe i dwucyfrowe p rzez dwucyfrowe. Nie 
dowierzaj ąc sobie, zapisywał rezultaty działa ń, a potem sprawdzał je... Mno Ŝenia 
na papierze zgadzały si ę z pami ęciowymi i Wokulski odetchn ął. 
"Jeszcze nie straciłem rozumu!" - pomy ślał z rado ści ą.  
 
Zacz ął wyobra Ŝać sobie rozkład własnego mieszkania, ulice Warszawy,  Pary Ŝ...  
Otucha rosła; spostrzegł bowiem, Ŝe nie tylko dokładnie pami ęta, ale Ŝe jeszcze 
ćwiczenia te przynosz ą mu pewien rodzaj ulgi. Im wi ęcej my ślał o Pary Ŝu, im 
Ŝywiej przedstawiały mu si ę tamtejszy ruch, budowle, targi, muzea, tym mocniej  
zacierała si ę sylwetka kobiety spoczywaj ącej w obj ęciach m ęŜczyzny... 
JuŜ zacz ął spacerowa ć po mieszkaniu i oczy jego przypadkowo zatrzymały s i ę na 
stosie ilustracji. Były tam kopie z galerii drezde ńskiej i monachijskiej, Don 
Quichot z rysunkami Dorégo, Hogart... 
Przypomniał sobie, Ŝe skazani na gilotyn ę najzno śniej przep ędzaj ą czas, 
ogl ądaj ąc rysunki... I odt ąd całe dnie schodziły mu na przegl ądaniu rysunków. 
Skończywszy jedn ą ksi ąŜkę, brał si ę do drugiej, trzeciej... i znowu powracał do 
pierwszej. 
Ból głuchn ął; widziadła ukazywały si ę coraz rzadziej, otucha rosła... 
Najcz ęściej jednak przegl ądał Don Quichota, który robił na nim pot ęŜne wra Ŝenie.  

 
Przypomniał sobie t ę dziwn ą histori ę człowieka, przez kilkana ście lat Ŝyj ącego w 
sferze poezji - tak jak on, który rzucał si ę na wiatraki jak on, był druzgotany 
- jak on, który zmarnował Ŝycie, uganiaj ąc si ę za ideałem kobiety - jak on, i 
zamiast królewny znalazł brudn ą dziewk ę od krów - znowu jak on!... 
"A jednak Ŝe ten don Quichot był szcz ęśliwszy ode mnie! - my ślał. - Dopiero nad 
grobem zacz ął budzi ć si ę ze swych złudze ń... A ja?..." Im dłu Ŝej przypatrywał 
si ę rysunkom, im bardziej oswajał si ę z nimi, tym mniej pochłaniały jego uwag ę. 
Spoza don Quichota, Sancho Pansy i mulników Dorégo,  spoza Walki kogutów i Ulicy 
pijackiej Hogarta coraz cz ęściej pokazywało mu si ę wn ętrze wagonu, drgaj ąca 
szyba, a w niej niewyra  ny obraz Starskiego i panny Izabeli...  

 
Wtedy odrzucił ilustracje i zacz ął czyta ć ksi ąŜki znane mu jeszcze z epoki 
dzieci ństwa albo z piwnicy Hopfera. Z niewymownym wzruszen iem od świe Ŝał w 
pami ęci: śywot św. Genowefy, Ró Ŝę z Tannenburgu, Rinaldiniego, Robinsona Kruzoe, 
a nareszcie - Tysi ąc i jedn ą nocy. Znowu zdawało mu si ę, Ŝe ju Ŝ nie istnieje 
czas ani rzeczywisto ść i Ŝe jego raniona dusza, uciekłszy z ziemi, bł ądzi po 
jakich ś czarodziejskich krainach, gdzie bij ą tylko szlachetne serca, gdzie 
podło ść nie stroi si ę w mask ę obłudy, gdzie rz ądzi wieczna sprawiedliwo ść koj ąca 
bóle i nagradzaj ąca krzywdy...  

 
I tu uderzył go jeden dziwny szczegół. Kiedy z włas nej literatury wyniósł 
złudzenia, które zako ńczyły si ę rozkładem jego duszy - ukojenie i spokój 
znajdował tylko w literaturach obcych. 
"Czy my naprawd ę - my ślał z trwog ą - jeste śmy narodem marzycieli i czy ju Ŝ nigdy 
nie zejdzie anioł, który by poruszył betsedejsk ą sadzawk ę obło Ŝoną tylu 



chorymi?..."  

 
Pewnego dnia przyniesiono mu z poczty gruby pakiet.  "Z Pary Ŝa?... - rzekł. - 
Tak, z Pary Ŝa. Ciekawym, co to?..." 
Ale ciekawo ść jego nie była do ść siln ą, a Ŝeby zach ęci ć go do otworzenia i 
przeczytania listu.  

 
"Taki gruby list!... Komu, u licha, chce si ę dzi ś tyle pisa ć?"Rzucił pakiet na 
biurko i w dalszym ci ągu wzi ął si ę do czytania Tysi ąca i jednej nocy. Co za 
rozkosz dla zm ęczonego umysłu te pałace z drogich kamieni, drzewa,  których 
owocami były klejnoty!... Te kabalistyczne słowa, p rzed którymi ust ępowały mury, 
te cudowne lampy, dzi ęki którym mo Ŝna było zwalcza ć nieprzyjaciół, przenosi ć si ę 
w mgnieniu oka o setki mil... A ci pot ęŜni czarodzieje!... Co za szkoda, Ŝe taka 
władza dostawała si ę ludziom zło śliwym i nikczemnym!...  

 
Odkładał ksi ąŜkę i śmiej ąc si ę sam z siebie marzył, Ŝe on jest czarodziejem, 
który posiada dwie bagatelki: władz ę nad siłami natury i zdolno ść stawania si ę 
niewidzialnym...  

 
"Myśl ę - rzekł - Ŝe po kilku latach mojej gospodarki świat wygl ądałby inaczej...  

 
Najwi ęksi hultaje zmieniliby si ę na Sokratesów i Platonów". 
Wtem spojrzał na list paryski i przypomniał sobie G eista i jego słowa: "Ludzko ść 
składa si ę z gadów i tygrysów, mi ędzy którymi ledwie jeden na cał ą gromad ę 
znajdzie si ę człowiek... Dzisiejsze niedole pochodz ą st ąd, Ŝe wielkie wynalazki 
dostawały si ę bez ró Ŝnicy ludziom i potworom... Ja nie popełni ę tego bł ędu i 
je Ŝeli ostatecznie znajd ę metal l Ŝejszy od powietrza, oddam go tylko prawdziwym 
ludziom. Niech oni cho ć raz zaopatrz ą si ę w bro ń na swój wył ączny u Ŝytek; 
niechaj ich rasa mno Ŝy si ę i ro śnie w pot ęgę..." "Niezawodnie byłoby lepiej - 
mrukn ął - gdyby tacy Ochoccy i Rzeccy mieli sił ę, a nie Starscy i 
Maruszewicze..."  

 
"To jest cel!... - my ślał w dalszym ci ągu. - Gdybym był młodszy... Chocia Ŝ... No 
i tutaj bywaj ą ludzie, i tu jest niemało do zrobienia..." Zacz ął znowu czyta ć 
histori ę z Tysi ąca nocy, lecz spostrzegł, Ŝe i ona ju Ŝ nie absorbuje go. Dawny 
ból zacz ął nurtowa ć serce, a przed oczyma coraz wyra  niej rysowała si ę sylwetka 
panny Izabeli i Starskiego.  

 
Przypomniał sobie Geista w drewnianych sandałach, p ó niej jego dziwny dom 
otoczony murem... I nagle przywidziało mu si ę, Ŝe ten dom jest pierwszym 
stopniem olbrzymich schodów, na szczycie których st oi pos ąg nikn ący w obłokach.  

 
Przedstawiał on kobiet ę, której nie było wida ć głowy ani piersi, tylko spi Ŝowe 
fałdy sukni. Zdawało mu si ę, Ŝe na stopniu, którego dotykaj ą jej nogi, czerni 
si ę napis: "Niezmienna i czysta". Nie rozumiał, co to jest, ale czuł, Ŝe od stóp 
pos ągu napływa mu w serce jaka ś wielko ść pełna spokoju. I dziwił si ę, Ŝe on, 
który był zdolnym do świadcza ć podobnego uczucia, mógł kocha ć czy gniewa ć si ę na 
pannę Izabel ę albo zazdro ści ć jej Starskiemu!...  

 
Wstyd uderzył mu na twarz, cho ć nikogo nie było w pokoju. 
Widzenie znikło. Wokulski ockn ął si ę. Był znowu tylko człowiekiem zbolałym i 
słabym, ale w jego duszy huczał jaki ś pot ęŜny głos niby echo kwietniowej burzy, 
grzmotami zapowiadaj ącej wiosn ę i zmartwychwstanie.  

 
Pierwszego czerwca odwiedził go Szlangbaum. Wszedł zakłopotany; ale 
przypatrzywszy si ę Wokulskiemu, nabrał otuchy. - Nie odwiedzałem ci ę do tej pory 
- zacz ął - bo wiem, Ŝeś był niezdrów i nie chciałe ś nikogo widywa ć. No, ale 
dzi ęki Bogu, ju Ŝ wszystko przeszło...  

 
Kr ęcił si ę na krze śle i spod oka rzucał spojrzenia na pokój; mo Ŝe spodziewał si ę 
znale  ć w nim wi ęcej nieładu. - Masz jaki interes? - zapytał go Woku lski. 



- Nie tyle interes, ile propozycj ę... Wła śnie kiedy dowiedziałem si ę, Ŝeś chory, 
przyszło mi na my śl... Uwa Ŝasz... tobie potrzeba dłu Ŝszego wypoczynku, usuni ęcia 
si ę od wszelkich zaj ęć, wi ęc przyszło mi na my śl, czyby ś nie zostawił u mnie 
tych stu dwudziestu tysi ęcy rubli... Miałby ś bez kłopotu dziesi ąty procent...  

 
- Aha!... - wtr ącił Wokulski. - Ja moim wspólnikom bez kłopotu, naw et dla 
siebie, płaciłem pi ętna ście.  

 
- Ale teraz ci ęŜsze czasy... Zreszt ą ch ętnie dam pi ętnasty procent, je Ŝeli mi 
zostawisz swoj ą firm ę... 
- Ani firmy, ani pieni ędzy - odparł niecierpliwie Wokulski.- Firma bodajby  nigdy 
nie istniała, a co do pieni ędzy... Tyle ich mam, Ŝe mi wystarczy procent, jaki 
daj ą papiery. Aaa... i tego za du Ŝo. 
- Wi ęc chcesz odebra ć swój kapitał na świ ęty Jan? - spytał Szlangbaum. - Mog ę ci 
go zostawi ć do pa  dziernika, nawet bez procentu, pod warunkiem, Ŝe zatrzymasz 
przy sklepie tych ludzi, którzy zechc ą zosta ć.  
 
- Ci ęŜki warunek, ale... - Jak chcesz. 
 
Nastała chwila milczenia. 
- Có Ŝ my ślisz robi ć ze spółk ą do handlu z cesarstwem? - zapytał Szlangbaum. - Bo  
mówisz tak, jakby ś si ę i z niej chciał wycofa ć...  

 
- Jest to bardzo prawdopodobne. 
Szlangbaum zarumienił si ę, chciał co ś powiedzie ć, ale dał spokój. Pogadali 
jeszcze o rzeczach oboj ętnych i Szlangbaum wyszedł, Ŝegnaj ąc si ę z nim bardzo 
serdecznie. 
"On, widz ę, ma zamiar wszystko odziedziczy ć po mnie - my ślał Wokulski. - Ha! 
niech dziedziczy... świat nale Ŝy do tych, którzy go bior ą".  

 
Swoj ą drog ą Szlangbaum, rozmawiaj ący z nim w tej chwili o swoich interesach, 
wydał mu si ę zabawny. "Wszyscy w sklepie skar Ŝą si ę na niego - my ślał - mówi ą, 
Ŝe głow ę zadziera, Ŝe wyzyskuje... Co prawda, o mnie mówili to samo..."  

 
Spojrzenie jego znowu padło na biurko, gdzie od kil ku dni le Ŝał list z Pary Ŝa.  
Wziął go do r ąk, ziewn ął, ale nareszcie odpiecz ętował. Była to korespondencja od 
baronowej, maj ącej dyplomatyczne stosunki, tudzie Ŝ kilka urz ędowych aktów. 
Przejrzał je i przekonał si ę, Ŝe s ą to dowody śmierci Ernesta Waltera, inaczej 
Ludwika Stawskiego, który zmarł w Algierze. 
Wokulski zamy ślił si ę.  
 
"Gdybym przed trzema miesi ącami dostał te papiery, kto wie, co by dzi ś było?...  

 
Stawska - pi ękna, a nade wszystko jaka szlachetna... jaka szlach etna!... Czy ja 
wiem, mo Ŝe ona naprawd ę mnie kochała?... Stawska mnie, a ja tamt ą... Co za 
ironia losu!..." 
Rzucił papiery na biurko i przypomniał sobie ten ma ły, czysty salonik, w którym 
tyle wieczorów przep ędził z pani ą Stawsk ą, gdzie czuł si ę tak spokojnym. 
"No - mówił - i odrzuciłem szcz ęście, które samo wpadło mi w r ęce... Ale czy 
moŜe by ć szcz ęściem to, czego nie pragniemy?... I je Ŝeli ona cho ć przez jeden 
dzie ń tyle cierpiała co ja?...  

 
 Okrutne jest to urz ądzenie świata, na którym dwoje ludzi, nieszcz ęśliwych z 
tego samego powodu, nie mog ą sobie pomóc..." 
Dokumenta o śmierci Stawskiego le Ŝały kilka dni, a Wokulski jeszcze nie 
zdecydował si ę, co z nimi zrobi ć. Z pocz ątku wcale o nich nie my ślał, potem, gdy 
mu coraz cz ęściej wpadały w oczy lub pod r ękę, zacz ął do świadcza ć wyrzutów 
sumienia. 
"Ostatecznie - mówił - sprowadziłem je dla pani Sta wskiej, wi ęc trzeba to odda ć 
pani Stawskiej; ale gdzie ona jest?... Nie wiem... Zabawna byłaby historia, 
gdybym si ę z ni ą o Ŝenił... Miałbym towarzystwo. Helunia miłe dziecko.. . miałbym 
cel w Ŝyciu. No, ale ona sama nie zrobiłaby interesu... Có Ŝ bym jej wreszcie 



powiedział? Jestem chory, potrzebuj ę dozorczyni i dlatego ofiaruj ę pani 
kilkana ście tysi ęcy rubli rocznie... Nawet pozwol ę si ę pani kocha ć, chocia Ŝ 
sam... Mam ju Ŝ dosy ć miło ści..." 
Dzie ń schodził za dniem, a Wokulski nie wymy ślił sposobu odesłania papierów pani 
Stawskiej. Trzeba by dowiedzie ć si ę, gdzie mieszka, napisa ć list rekomendowany, 
oddać go na poczt ę... W ko ńcu przypomniał sobie, Ŝe najprostsz ą rzecz ą b ędzie 
wezwać Rzeckiego (z którym nie widział si ę od kilku tygodni) i jemu odda ć 
dokumenta. Lecz chc ąc wezwa ć Rzeckiego, trzeba dzwoni ć na lokaja, posła ć go do 
sklepu... 
"Aaa... dajcie Ŝ mi spokój!" - mrukn ął. Wzi ął si ę znowu do czytania, tym razem 
podró Ŝy. Zwiedził Stany Zjednoczone, Chiny, ale papiery p ani Stawskiej nie 
dawały mu spokoju. Rozumiał, Ŝe co ś trzeba zrobi ć z nimi, a czuł, - Ŝe on nic 
nie zrobi. Taki stan ducha jego samego zacz ął dziwi ć. "My śl ę przecie Ŝ prawidłowo 
- mówił - no, o ile nie przeszkadzaj ą mi wspomnienia... Czuj ę prawidłowo... ach, 
nawet zanadto prawidłowo! Tylko... nie chce mi si ę załatwi ć tego interesu i 
zreszt ą Ŝadnego... Jest to wi ęc modna dzisiaj choroba woli... Pyszny 
wynalazek!... Ale Ŝ ja, u diabła, nigdy nie stosowałem si ę do mody... W ko ńcu, co 
mi tam moda czy nie moda; jest mi z ni ą dobrze, zatem... 
Właśnie ko ńczył podró Ŝ do Chin, kiedy przyszło mu na my śl, Ŝe gdyby on miał 
wol ę, to mógłby pr ędzej czy pó  niej zapomnie ć i o pewnych wypadkach, i o pewnych 
osobach.  

 
"A tak mnie to dr ęczy... tak dr ęczy!..." - szepn ął. Ju Ŝ zupełnie stracił rachub ę 
czasu. 
Pewnego dnia gwałtem wszedł do niego Szuman. - No, jak Ŝe tam? - spytał. - 
Czytamy, widz ę... powie ści, dobrze... podró Ŝe, doskonale... Nie miałby ś ochoty 
wyj ść na spacer? Ładny dzie ń, a przez pi ęć tygodni chyba nacieszyłe ś si ę swoim 
mieszkaniem...  

 
- Ty z dziesi ęć lat cieszyłe ś si ę swoim - odparł Wokulski.  

 
- Racja! Ale ja miałem zaj ęcie, badałem ludzkie włosy i my ślałem o sławie. Nade 
wszystko za ś nie miałem na karku interesów cudzych i swoich. Pr zecie Ŝ za kilka 
tygodni b ędzie sesja tej spółki do handlu z cesarstwem... 
- Wycofuj ę si ę z niej... 
- Prosz ę... Dobra my śl - mówił z ironi ą Szuman. - I jeszcze, a Ŝeby ci ę lepiej 
ocenili, pozwól im wzi ąć na dyrektora Szlangbauma. On ich urz ądzi!... tak jak 
mnie... Genialna rasa te śydki, ale có Ŝ to za łajdaki!... 
- No, no, no... - Tylko Ŝ ty ich nie bro ń przede mn ą - zawołał gniewnie Szuman - 
bo ja ich nie tylko znam, ale i odczuwam... Dałbym gardło, Ŝe ju Ŝ w tej chwili 
Szlangbaum kopie pod tob ą doły w owej spółce, i jestem pewny, Ŝe si ę tam wkr ęci, 
bo jak Ŝeby polska szlachta mogła obej ść si ę bez śyda...  

 
- Widz ę, Ŝe nie lubisz Szlangbauma? 
- Owszem, nawet podziwiam go i chciałbym na śladowa ć, ale nie potrafi ę! A wła śnie 
teraz zaczyna si ę budzi ć we mnie instynkt przodków: skłonno ść do 
geszefciarstwa... O naturo! jak Ŝebym chciał mie ć z milion rubli, a Ŝeby zrobi ć 
drugi milion, trzeci... i sta ć si ę młodszym bratem Rotszylda. Tymczasem nawet 
Szlangbaum wyprowadza mnie w pole... Tak długo kr ęciłem si ę w waszym świecie, 
Ŝem w ko ńcu utracił najcenniejsze przymioty mojej rasy... Al e to wielka rasa: 
oni świat zdob ędą, i nawet nie rozumem, tylko szachrajstwem i bezcze lno ści ą... - 
Więc zerwij z nimi, ochrzcij si ę...  

 
- Ani my śl ę. Naprzód, nie zerw ę z nimi, cho ćbym si ę ochrzcił, a jestem znowu 
taki fenomenalny śydziak, Ŝe nie lubi ę blagowa ć. Po wtóre - je Ŝeli nie zerwałem 
z nimi, kiedy byli słabi, nie zerw ę dzi ś, kiedy s ą pot ęŜni.  

 
- Mnie si ę zdaje, Ŝe wła śnie teraz s ą słabsi - wtr ącił Wokulski. - Czy dlatego, 
Ŝe ich zaczynaj ą nienawidzie ć?... - No, nienawi ść zbyt silne słowo. - Daj Ŝe 
spokój, nie jestem ślepy ani głupi... Wiem, co mówi si ę o śydach w warsztatach, 
szynkach, sklepach, nawet w gazetach...I jestem pew ny, Ŝe lada rok wybuchnie 
nowe prze śladowanie, z którego moi bracia w Izraelu wyjd ą jeszcze m ędrsi, 
jeszcze silniejsi i jeszcze solidarniejsi... A jak oni wam kiedy ś zapłac ą!... 



Szelmy spod ciemnej gwiazdy, ale musz ę uzna ć ich geniusz i nie mog ę wyprze ć si ę 
sympatii... Czuj ę, Ŝe dla mnie brudny śydziak jest milszym od umytego panicza; a 
kiedy po dwudziestu latach pierwszy raz zajrzałem d o synagogi i usłyszałem 
śpiewy, na honor, łzy mi w oczach stan ęły... Co tu gada ć... Pi ęknym jest Izrael 
triumfuj ący i miło pomy śle ć, Ŝe w tym triumfie uci śnionych jest cz ąstka mojej 
pracy!... 
- Szuman, zdaje mi si ę, Ŝe masz gor ączk ę... 
- Wokulski, jestem pewny, Ŝe masz bielmo, i to nie na oczach, ale na mózgu... 
- Jak Ŝe moŜesz wobec mnie mówi ć o takich rzeczach?... 
- Mówi ę, bo naprzód, nie chc ę by ć gadem, który k ąsa podst ępnie, a po wtóre... 
ty, Stachu, ju Ŝ nie b ędziesz z nami walczył... Jeste ś złamany, i to złamany 
przez swoich... Sklep sprzedałe ś, spółk ę porzucasz... Kariera twoja sko ńczona.  

 
Wokulski spu ścił głow ę na piersi.  

 
- Pomy śl zreszt ą - ci ągnął Szuman - kto dzi ś jest przy tobie?... Ja, śyd, tak 
pogardzony i tak skrzywdzony jak ty... I przez tych  samych ludzi... przez 
wielkich panów... 
- Robisz si ę sentymentalny - wtr ącił Wokulski. - To nie sentymentalizm!... 
Bryzgali nam w oczy swoj ą wielko ści ą, reklamowali swoje cnoty, kazali nam mie ć 
ich ideały... A dzi ś, powiedz sam: co warte s ą te ideały i cnoty, gdzie ich 
wielko ść, która musiała czerpa ć z twojej kieszeni?...  

 
Rok tylko Ŝyłe ś z nimi, niby na równej stopie, i co z ciebie zrobi li?... Wi ęc 
pomyśl, co musieli zrobi ć z nami, których gnietli i kopali przez całe wieki? ... 
I dlatego radz ę ci: poł ącz si ę z śydami. Zdublujesz maj ątek i jak mówi Stary 
Testament, zobaczysz nieprzyjacioły twoje u podnó Ŝka nóg twoich... Za firm ę i 
dobre słowo oddamy ci Ł ęckich, Starskiego i nawet jeszcze kogo na przykładk ę...  
Szlangbaum to nie dla ciebie wspólnik, to błazen. 
- A jak zagryziecie owych wielkich panów, to co?...  
- Z konieczno ści poł ączymy si ę z waszym ludem, b ędziemy jego inteligenej ą, 
której dzi ś nie posiada... Nauczymy go naszej filozofii, nasze j polityki, naszej 
ekonomii i z pewno ści ą lepiej wyjdzie na nas ani Ŝeli na swoich dotychczasowych 
przewodnikach... Przewodnikach!... - dodał ze śmiechem.  

 
Wokulski machn ął r ęką. 
- Mnie si ę zdaje - rzekł - Ŝe ty, który chcesz wszystkich leczy ć na 
marzycielstwo, sam jeste ś marzycielem.  

 
- A to Ŝ znowu?... - zapytał Szuman. 
- Tak... Nie macie gruntu pod nogami, a chcecie inn ych bra ć za łeb... My ślcie wy 
lepiej o uczciwej równo ści z innymi, nie o zdobywaniu świata, i nie leczcie 
cudzych wad przed uleczeniem własnych, które mno Ŝą wam nieprzyjaciół. Zreszt ą ty 
sam nie wiesz, czego si ę trzyma ć: raz gardzisz śydami, drugi raz oceniasz ich 
zbyt wysoko... 
- Gardz ę jednostkami, szanuj ę sił ę gromady. 
- Wprost przeciwnie, ani Ŝeli ja, który gardz ę gromadami, a niekiedy szanuj ę 
jednostki. 
Szuman zamy ślił si ę. - Rób, jak chcesz - rzekł bior ąc za kapelusz. - Faktem jest 
jednak, Ŝe je Ŝeli ty wyjdziesz ze swojej spółki, to ona wpadnie w  r ęce 
Szlangbauma i całej zgrai parszywych śydziaków. Tymczasem gdyby ś został, mógłby ś 
tam wprowadzi ć ludzi uczciwych i przyzwoitych, którzy maj ą niewiele wad, a 
wszystkie Ŝydowskie stosunki.  

 
- Tak czy owak, spółk ę opanuj ą śydzi. - Ale bez twej pomocy zrobi ą to śydzi 
chederowi, a z tob ą zrobiliby uniwersyteccy. - Czy to nie wszystko jed no! - 
odparł Wokulski, wzruszaj ąc ramionami. 
- Nie wszystko. Nas z nimi ł ączy rasa i wspólne poło Ŝenie, ale dziel ą pogl ądy. 
My mamy nauk ę, oni Talmud, my rozum, oni spryt; my jeste śmy troch ę kosmopolici, 
oni partykulary ści, którzy nie widz ą dalej poza swoj ą synagog ę i gmin ę. Gdy 
chodzi o wspólnych nieprzyjaciół, s ą wybornymi sprzymierze ńcami, ale gdy o 
post ęp judaizmu... wówczas s ą dla nas niezno śnym ci ęŜarem! Dlatego w interesie 
cywilizacji le Ŝy, a Ŝeby kierunek spraw był w naszych r ękach. Tamci mog ą tylko 



zaplugawi ć świat chałatami i cebul ą, ale nie posun ąć go naprzód... Pomy śl o tym, 
Stachu!...  

 
Uściskał Wokulskiego i wyszedł pogwizduj ąc ari ę: "Rachelo, kiedy Pan w dobroci 
niepoj ęty..." "Tak tedy - my ślał Wokulski - zanosi si ę na walk ę mi ędzy śydami 
post ępowymi i zacofanymi o nasz ą skór ę, a ja mam bra ć w niej udział jako 
sprzymierzeniec tych albo tamtych... Pi ękna rola!... Ach, jak mnie to nudzi i 
nuŜy..."Zacz ął marzy ć, i znowu zobaczył odrapany mur domu Geista i niesk ończon ą 
ilo ść schodów, na szczycie których siedział pos ąg spi Ŝowej bogini, z głow ą w 
chmurach i z zagadkowym napisem u stóp: "Niezmienna  i czysta..."Przez chwil ę, 
kiedy patrzył na fałdy jej sukni, śmia ć mu si ę chciało i z panny Izabeli, i z 
jej triumfuj ącego wielbiciela, i z własnych cierpie ń. 
"Czy to podobna?... czy to podobna?... - szepn ął. - A Ŝebym ja..."Ale pos ąg wnet 
znikn ął, a ból powrócił i rozsiadł si ę w jego sercu jak wielki pan, któremu nikt 
nie sprosta. 
W par ę dni po wizycie Szumana zjawił si ę u Wokulskiego Rzecki. Był bardzo 
mizerny, podpierał si ę lask ą i tak zm ęczył si ę wej ściem na pierwsze pi ętro, Ŝe 
zadyszany upadł na krzesło i z trudno ści ą mówił.  

 
Wokulski przeraził si ę. 
- Co tobie, Ignacy?... - zawołał. 
- Et, nic!... Troch ę staro ść, troch ę... Ot, nic!...  

 
- Ale Ŝ ty lecz si ę, mój drogi, wyjed   gdzie...  

 
- Powiem ci, Ŝe próbowałem wyje ŜdŜać... Ju Ŝ nawet byłem na kolei. Ale ogarn ęła 
mnie taka t ęsknota za Warszaw ą i... za naszym sklepem - dodał ciszej - Ŝe...  
Iii... co tam!... Przepraszam ci ę, Ŝem tu przyszedł... 
- Ty mnie przepraszasz, kochany stary?.. Ja my ślałem, Ŝe gniewasz si ę na mnie. - 
Ja na ciebie?... - odparł Rzecki, wpatruj ąc si ę w niego z przywi ązaniem. - Ja na 
ciebie?... - Ale co tam!... Przyp ędziły mnie tu interesa i ci ęŜki kłopot...  

 
- Kłopot? 
- Wyobra   sobie, Ŝe Klejn aresztowany... 
Wokulski cofn ął si ę z krzesłem. 
- Klejn i ci dwaj... pami ętasz?... Ten Maleski i Patkiewicz... 
- Za co? 
- Oni mieszkali w domu baronowej Krzeszowskiej, no i troch ę, co prawda, 
szykanowali tego... tego Maruszewicza... On groził,  a ci jeszcze lepiej... W 
końcu poleciał na skarg ę do cyrkułu... Zeszła policja, zrobił si ę jaki ś skandal 
i wszystkich trzech wzi ęto do kozy.  

 
- Dzieciaki... dzieciaki!... - szepn ął Wokulski. - Ja to samo mówiłem - ci ągnął 
Rzecki. - Naturalnie, nic im si ę nie stanie, ale zawsze niemiła historia. Ten 
osioł Maruszewicz sam przestraszony... Wpadł do mni e, przysi ęgał, Ŝe on temu nie 
winien... Nie mogłem ju Ŝ wytrzyma ć i odpowiedziałem mu: " śeś pan nie winien, 
jestem pewny; ale i to pewne, Ŝe w naszych czasach Pan Bóg opiekuje si ę 
hultajami... Bo naprawd ę to pan powiniene ś siedzie ć dzi ś pod kluczem za 
fałszowanie podpisów, ale nie te lekkoduchy..." A Ŝ rozpłakał si ę. Przysi ągł, Ŝe 
odt ąd wejdzie na dobr ą drog ę i Ŝe je Ŝeli dotychczas nie wszedł na ni ą, to tylko 
z twojej winy. "Byłem pełen najszlachetniejszych za miarów - mówił - ale pan 
Wokulski, zamiast poda ć mi r ękę, zamiast utwierdzi ć w zacnych intencjach, zbył 
mnie lekcewa Ŝeniem..." 
- Poczciwa dusza! - roze śmiał si ę Wokulski. - Có Ŝ wi ęcej?  

 
- W mie ście gadaj ą - mówił Rzecki - Ŝe opuszczasz spółk ę... 
- Tak... - I Ŝe odst ępujesz j ą śydom. 
- No, przecie Ŝ moi wspólnicy nie s ą star ą garderob ą, a Ŝebym mógł ich odst ępować 
- wybuchn ął Wokulski. - Maj ą pieni ądze, maj ą głowy na karkach... Niech znajd ą 
ludzi i niech sobie radz ą. 
- Kogo oni tam znajd ą, a cho ćby znale  li, komu zaufaj ą, je Ŝeli nie śydom!... A 
śydzi na serio my śl ą o tym interesie. Nie ma dnia, a Ŝeby nie odwiedził mnie 



Szuman albo Szlangbaum, a ka Ŝdy namawia, a Ŝebym ja po tobie prowadził spółk ę...  

 
- Wła ściwie ty j ą dzi ś prowadzisz.  

 
Rzecki machn ął r ęką. - Twoimi pomysłami i pieni ędzmi! - odparł. - Ale 
mniejsza... Z tego widz ę, Ŝe Szuman nale Ŝy do jednej partii, a Szlangbaum do 
drugiej i Ŝe potrzebuj ą sztromanów... Przede mn ą jeden na drugiego wiesza psy, 
ale wczoraj słyszałem, Ŝe obie partie ju Ŝ maj ą si ę porozumie ć. 
- M ądrzy! - szepn ął Wokulski. 
- Ale ja do nich straciłem serce - odparł Rzecki. -  Jestem przecie stary kupiec 
i mówi ę ci, Ŝe u nich wszystko stoi na bladze, szacherce i tande cie. 
- Nie bardzo im wymy ślaj - wtr ącił Wokulski - bo ć to przecie my ich 
wyhodowali śmy...  

 
- Nie my!... - zawołał gniewnie Rzecki - oni wsz ędzie tacy... Gdziekolwiek ich 
spotkałem: w Peszcie, Konstantynopolu, w Pary Ŝu i w Londynie, zawsze widziałem 
jedn ą zasad ę: dawa ć jak najmniej, a bra ć jak najwi ęcej, tak we wzgl ędzie 
materialnym, jak i w moralnym... Blichtr... zawsze blichtr!... 
Wokulski zacz ął chodzi ć po pokoju. 
- Szuman miał racj ę - rzekł - Ŝe wzrasta do nich niech ęć, kiedy nawet ty... 
- Ja nie jestem niech ętny... ja ju Ŝ schodz ę z pola... Ale spojrzyj tylko, co si ę 
tu dzieje?... Gdzie oni nie wła Ŝą, gdzie nie otwieraj ą sklepów, do czego nie 
wyci ągaj ą r ąk?... A ka Ŝdy, byle zaj ął jakie stanowisko, prowadzi za sob ą cały 
legion swoich, bynajmniej nie lepszych od nas, nawe t gorszych. Zobaczysz, co 
zrobi ą z naszym sklepem: jacy to tam b ędą subiekci, jakie towary... I ledwie 
zagarn ęli sklep, ju Ŝ wkr ęcaj ą si ę mi ędzy arystokracj ę, ju Ŝ bior ą si ę do twojej 
spółki... 
- Nasza wina... Nasza wina!... - powtarzał Wokulski . - Nie mo Ŝemy odmawia ć 
ludziom prawa do zdobywania stanowisk, ale mo Ŝemy broni ć własnych. 
- Ty sam opuszczasz stanowisko. 
- Nie przez nich; oni ze mn ą uczciwie wychodzili. - Bo ś był im potrzebny. Z 
ciebie i twoich stosunków zrobili szczebel...  

 
- No, co tam - przerwał Wokulski - obaj nie przekon amy, si ę... Ale, ale... Mam 
tu urz ędowe papiery o śmierci Ludwika Stawskiego. Rzecki zerwał si ę z fotelu.  

 
- M ęŜa pani Heleny?... Gdzie?... - mówił rozgor ączkowany. - Ale Ŝ to ocalenie dla 
nas wszystkich!... Wokulski podał dokumenta, które Rzecki schwycił dr Ŝącymi 
r ękoma. 
- Wieczny odpoczynek i... chwała Bogu!... - prawił czytaj ąc. - No, kochany 
Stachu, dzi ś nie ma ju Ŝ Ŝadnej przeszkody... śeń si ę z ni ą... Ach, gdyby ś 
wiedział, jak ona ci ę kocha... Zaraz donios ę o tym biedaczce, a papiery ty sam 
zawie   i... o świadcz si ę z miejsca... Ju Ŝ widz ę, spółka b ędzie uratowana, a mo Ŝe 
i sklep... Paruset ludzi, których uchronisz od n ędzy, pobłogosławi was... Co to 
za kobieta!... Przy niej dopiero znajdziesz spokój i szcz ęście...  

 
Wokulski stan ął przed nim i pokiwał głow ą. 
- A ona ze mn ą znajdzie szcz ęście? - spytał.  

 
- Szalenie ci ę kocha... Ty nawet nie domy ślasz si ę... - A wie ona: co kocha?... 
Czy ty nie widzisz, Ŝe ja ju Ŝ jestem tylko ruin ą, najgorsz ą, bo moraln ą... 
Zatru ć komu szcz ęście potrafi ę, ale da ć!... 
I je Ŝeli mógłbym da ć co ś światu, to chyba pieni ądze i prac ę, ale... nie dla 
dzisiejszych ludzi i jak najdalej od nich.  

 
- Eh, przesta ń!... - zawołał Rzecki. - O Ŝeń si ę z ni ą, a zaraz inaczej 
spojrzysz... Wokulski śmiał si ę smutno. 
- Tak... o Ŝeni ć si ę!... Sp ęta ć dobr ą i niewinn ą istot ę, wyzyskiwa ć 
najszlachetniejsze uczucia, a my śl ą by ć gdzie indziej... I mo Ŝe jeszcze za rok 
lub dwa wymawia ć, Ŝe dla niej porzuciłem wielkie zamiary...  

 
- Polityka?... - szepn ął tajemniczo Rzecki. 



- Co tam polityka!... ju Ŝ miałem czas i okazje rozczarowa ć si ę do niej... Jest 
coś wa Ŝniejszego od polityki...  

 
- Mo Ŝe wynalazek tego Geista?... - pytał Rzecki. 
- A ty sk ąd wiesz? 
- Od Szumana. 
- Ach, prawda!... Zapomniałem, Ŝe Szuman musi wiedzie ć o wszystkim. To tak Ŝe 
talent... 
- I bardzo pomocny. Swoj ą drog ą, radz ę ci: pomy śl o pani Stawskiej, bo... - Ty 
mi j ą odbijesz?... - u śmiechn ął si ę Wokulski. - Odbij, odbij!... Gwarantuj ę wam, 
Ŝe nie zaznacie biedy.  

 
- Tfy! daj Ŝe spokój!... Ziemia by si ę zapadła, gdyby taki stary grat jak ja 
myślał o podobnej kobiecie. Ale jest tu kto ś niebezpieczniejszy... Mraczewski... 
Szaleje za ni ą, mówi ę ci, i ju Ŝ pojechał do niej trzeci czy czwarty raz... Serce 
kobiety nie kamie ń...  

 
- O!... Mraczewski?... Ju Ŝ nie bawi si ę w socjalizm? 
- Ale sk ąd! on mówi, Ŝe byle człowiek odło Ŝył pierwszy tysi ąc rubli, a jeszcze 
poznał tak ą pi ękną kobiet ę jak Stawska, zaraz polityka wywietrzeje mu z głowy . 
- Biedny Klejn był innego zdania - rzekł Wokulski. 
- Co tam Klejn, narwaniec!... Dobry chłopak, ale Ŝaden subiekt... Mraczewski, 
oto była perła!... Pi ękny, paplał po francusku, a jak on spogl ądał na klientki, 
jak podkr ęcał w ąsy!... Ten zrobi interes na świecie i zdmuchnie ci pani ą 
Stawsk ą... Zobaczysz!...  

 
Zabrał si ę do wyj ścia, ale jeszcze stan ął i rzekł: 
- śeń si ę z ni ą, Stachu, Ŝeń... Uszcz ęśliwisz kobiet ę, uratujesz spółk ę, a mo Ŝe 
i sklep ocalisz. Co tam wynalazki!... Rozumiałbym c ele polityczne w tych 
czasach, kiedy mog ą zaj ść najdonio ślejsze wypadki. Ale te machiny lataj ące...  
 
Chocia Ŝ moŜe i one przydałyby si ę? - dodał po namy śle. - Ha! zreszt ą rób, jak 
chcesz, ale pr ędko decyduj si ę co do Stawskiej, bo czuj ę, Ŝe Mraczewski nie 
zaśpi gruszek w popiele. To frant! Machiny lataj ące... Phy! czy ja wiem?... Mo Ŝe 
i to... mo Ŝe i to na co ś si ę przyda.  

 
Wokulski został sam. "Pary Ŝ czy Warszawa?... - my ślał. - Tam wielki cel, ale 
niepewny, tu paruset ludzi... Na których nie mog ę patrze ć..." - dodał po chwili. 
Zbli Ŝył si ę do okna i jaki ś czas wygl ądał na ulic ę, po prostu a Ŝeby si ę przemóc.  
Ale wszystko dra Ŝniło go: ruch powozów, bieganina pieszych, ich zafr asowane lub 
uśmiechni ęte twarze. Najbardziej za ś rozstrajał go widok kobiet. Zdawało mu si ę, 
Ŝe ka Ŝda jest uosobieniem głupoty i fałszu.  

 
"Ka Ŝda znajdzie swego Starskiego, pr ędzej lub pó  niej - my ślał.- Ka Ŝda go 
szuka". Wkrótce znowu odwiedził Wokulskiego Szuman.  - Mój drogi - zawołał od 
progu, śmiej ąc si ę - cho ćbyś miał mnie wyrzuci ć za drzwi, b ędę ci ę prze śladował 
wizytami...  

 
- Ale owszem, przychod   jak najcz ęściej - odparł Wokulski.  
 
- Wi ęc zgadzasz si ę?... Wybornie!... To połowa kuracji... Co znaczy je dnak Ŝe 
silny mózg!... Po niecałych siedmiu tygodniach ci ęŜkiej mizantropii ju Ŝ 
zaczynasz tolerowa ć gatunek człowieczy, i to jeszcze w mojej osobie...  Cha! Cha!  
Cha!... Có Ŝ by było, gdyby wpu ści ć do twej klatki jak ąś szykown ą kobietk ę...  

 
Wokulski zbladł. 
- No, no... wiem, Ŝe jeszcze za wcze śnie... Cho ć ju Ŝ pora, a Ŝeby ś zacz ął 
ukazywa ć si ę mi ędzy lud  mi. To uleczyłoby ci ę do reszty. Bo we   za przykład mnie 
- prawił Szuman. - Dopóki siedziałem w czterech ścianach, nudziłem si ę jak 
diabeł w dzwonnicy; a dzi ś ledwiem pokazał si ę w świecie, ju Ŝ mam tysi ące 
rozrywek. Szlangbaum chce mnie okpi ć i z jednego zdziwienia wpada w drugie, 
dzie ń po dniu przekonywaj ąc si ę, Ŝe cho ć mam tak naiwn ą min ę, przecie Ŝ z góry 
przewidziałem wszystkie jego cugi. To nawet zjednał o mi u niego szacunek... 



- Dosy ć skromna zabawa - wtr ącił Wokulski. 
- Zaczekaj! Drug ą uciech ę sprawiaj ą mi moi współwyznawcy ze sfer finansowych, 
poniewa Ŝ zdaje im si ę, Ŝe ja mam nadzwyczajny spryt do interesów i Ŝe pomimo to 
będą mną mogli kierowa ć, jak im si ę podoba... Wyobra Ŝam sobie ich bolesne 
rozczarowanie, kiedy przekonaj ą si ę, Ŝe ani jestem do ść sprytnym do interesów, 
ani do ść głupim, a Ŝeby sta ć si ę pionkiem w ich r ękach... - A tak namawiałe ś mnie 
do wej ścia w spółk ę z nimi?...  

 
- To co innego. Ja i dzi ś jeszcze ci ę namawiam. Na ostro Ŝnej spółce z rozumnymi 
śydami nikt nigdy nie stracił, przynajmniej finansow o. Ale co innego by ć 
wspólnikiem, a co innego pionkiem, jakim mnie chc ą zrobi ć... Ach, te śydziaki 
!... zawsze szelmy, w chałatach czy we frakach... 
- Co ci jednak nie przeszkadza uwielbia ć ich, a nawet ł ączy ć si ę ze 
Szlangbaumem!?...- To znowu co innego - odparł Szum an. - śydzi, moim zdaniem, s ą 
najgenialniejsz ą ras ą w świecie, a przy tym moj ą ras ą, wi ęc ich podziwiam i w 
gromadzie kocham. A co do porozumienia ze Szlangbau mem... Bój si ę Boga, Stachu! 
czyby to była rzecz rozs ądna z naszej strony, gdyby śmy si ę Ŝarli mi ędzy sob ą 
wówczas, kiedy idzie o uratowanie tak świetnego interesu jak spółka do handlu z 
cesarstwem?... Ty j ą rzucasz, wi ęc albo runie, albo złapi ą j ą Niemcy i w ka Ŝdym 
razie kraj straci. A tak i kraj zyska, i my... 
- Coraz mniej rozumiem ci ę - wtr ącił Wokulski. - śydzi s ą wielcy i śydzi s ą 
szelmy... Szlangbauma trzeba wyrzuci ć ze spółki i trzeba go znowu przyj ąć... Raz 
śydzi na tym zyskuj ą, to znowu kraj zyska... Kompletny chaos!.. 
- Masz, Stachu, mózg przewrócony... To Ŝaden chaos, najja śniejsza prawda... W 
tym kraju tylko śydzi tworz ą jaki ś ruch przemysłowy i handlowy, a wi ęc ka Ŝde ich 
ekonomiczne zwyci ęstwo jest czystym zyskiem dla kraju... Nie mam racj i?... - 
Muszę si ę nad tym zastanowi ć - odparł Wokulski. - No, a jak ą jeszcze masz 
uciech ę?.. 
- Najwi ększ ą. Wyobra   sobie, Ŝe na pierwsz ą wie ść o moich przyszłych sukcesach 
finansowych ju Ŝ chc ą mnie Ŝeni ć... Mnie, z moj ą Ŝydowsk ą mord ą i łysin ą!... 
- Kto?... z kim?... 
- Naturalnie, Ŝe nasi znajomi, a z kim?... Z kim zechc ę. Nawet z chrze ścijank ą, 
i to z pi ęknej familii, byłem si ę ochrzcił...  

 
- A ty?.. 
- Wiesz co, Ŝe gotowem to zrobi ć przez ciekawo ść. Po prostu dla dowiedzenia si ę:  

 
w jaki sposób przekona mnie o swej miło ści chrze ścijanka pi ękna, młoda, dobrze 
wychowana, a nade wszystko z porz ądnej familii?... Tu ju Ŝ miałbym miliony zabaw. 
Bawiłbym si ę, widz ąc jej konkury o moj ą r ękę i serce. Bawiłbym si ę, słysz ąc, jak 
mówi o swej wielkiej ofierze dla dobra rodziny, a m oŜe nawet ojczyzny. Bawiłbym 
si ę w ko ńcu, śledz ąc, w jaki sposób powetowałaby sobie swoj ą ofiar ę: czy 
oszukiwałaby mnie star ą metod ą, to jest potajemnie, czy now ą, to jest jawnie, i 
moŜe nawet Ŝądaj ąc mego przyzwolenia?... 
Wokulski schwycił si ę za głow ę. - Okropno ść... - szepn ął.  

 
Szuman patrzył na niego spod oka. 
- Stary romantyku!... stary romantyku!... - mówił. - Chwytasz si ę za głow ę, bo w 
twojej chorej wyobra  ni ci ągle jeszcze pokutuje chimera idealnej miło ści, 
kobiety z anielsk ą dusz ą... Takich jest ledwie jedna na dziesi ęć, wi ęc masz 
dziewi ęć przeciw jednemu, Ŝe na tak ą nie trafisz. A chcesz pozna ć norm ę?... wi ęc 
rozejrzyj si ę w stosunkach ludzkich. Albo m ęŜczyzna jak kogut uwija si ę mi ędzy 
kilkunastoma kurami, albo kobieta, jak wilczyca w l utym, wabi za sob ą cał ą 
zgraj ę ogłupiałych wilków czy psów... I powiadam ci, Ŝe nie ma nic bardziej 
upadlaj ącego jak ściganie si ę w takiej gromadzie, jak zale Ŝność od wilczycy... W 
tym stosunku traci si ę maj ątek, zdrowie, serce, energi ę, a w ko ńcu i rozum...  

 
Hańba temu, kto nie potrafi wydoby ć si ę z podobnego błota!Wokulski siedział 
milcz ący, z szeroko otwartymi oczyma. Wreszcie rzekł cich ym głosem:  
- Masz racj ę... 
Doktór pochwycił go za r ękę i gwałtownie targaj ąc ni ą, zawołał:  
- Mam racj ę?... ty to powiedziałe ś?... A wi ęc - jeste ś ocalony!... Tak, jeszcze 
będą z ciebie ludzie... Plu ń na wszystko, co min ęło: na własn ą bole ść i na cudz ą 



nikczemno ść... Wybierz sobie jaki cel, jakikolwiek, i zacznij nowe Ŝycie. Rób 
dalej maj ątek czy cudowne wynalazki, Ŝeń si ę ze Stawsk ą czy zawi ąŜ drug ą spółk ę, 
byle ś czego ś pragn ął i co ś robił. Rozumiesz? I nigdy nie pozwól nakrywa ć si ę 
spódnic ą... Rozumiesz? Ludzie twojej energii rozkazuj ą, nie słuchaj ą, prowadz ą, 
nie za ś s ą prowadzeni... Kto, maj ąc do wyboru ciebie i Starskiego, wybrał 
Starskiego, ten dowiódł, Ŝe niewart nawet Starskiego... Oto moja recepta, 
pojmujesz?... A teraz b ąd  zdrów i zosta ń z własnymi my ślami.  
 
Wokulski nie zatrzymywał go. 
- Gniewasz si ę? - rzekł Szuman. - Nie dziwi ę si ę, wypaliłem ci t ęgiego raka; a 
to, co jeszcze zostało, samo zginie. Bywaj zdrów. P o odej ściu doktora Wokulski 
otworzył okno i rozpi ął koszul ę. Było mu duszno, gor ąco i zdawało mu si ę, Ŝe go 
krew zaleje. Przypomniał sobie Zasławek i oszukiwan ego barona, przy którym on 
sam odegrywał wówczas prawie tak ą rol ę, jak dzisiaj przy nim Szuman... Zacz ął 
marzy ć i obok wizerunku panny Izabeli w obj ęciach Starskiego ukazała mu si ę 
teraz gromada zziajanych wilków, uganiaj ących si ę po śniegu za wilczyc ą... A on 
był jednym z nich!...  

 
Znowu ogarn ął go ból, a zarazem wstr ęt i obrzydzenie do samego siebie. "Jakim ja 
nikczemny i głupi!... - zawołał, uderzaj ąc si ę w czoło. śeby tyle widzie ć, tyle 
słysze ć i jednak Ŝe doj ść do podobnego upodlenia... Ja... ja... ścigałem si ę ze 
Starskim i Bóg wie z kim jeszcze".  

 
Tym razem śmiało wywołał w pami ęci obraz panny Izabeli; śmiało przypatrywał si ę 
jej pos ągowym rysom, popielatym włosom, oczom mieni ącym si ę wszystkimi barwami, 
od niebieskiej do czarnej. I zdawało mu si ę, Ŝe na jej twarzy, szyi, ramionach i 
piersiach widzi, jak pi ętna, ślady pocałunków Starskiego... "Miał racj ę Szuman - 
pomyślał - jestem naprawd ę uleczony..." Powoli jednak gniew ostygł w nim, a j ego 
miejsce znowu zaj ął Ŝal i smutek. 
Przez kilka nast ępnych dni Wokulski ju Ŝ nic nie czytał. Prowadził o Ŝywion ą 
korespondencj ę z Suzinem i du Ŝo rozmy ślał. My ślał, Ŝe w obecnym poło Ŝeniu, 
prawie od dwu miesi ęcy zamkni ęty w swoim Gabinecie, ju Ŝ przestał by ć człowiekiem 
i zaczyna robi ć si ę czym ś podobnym do ostrygi, która, siedz ąc na jednym miejscu, 
bez wyboru przyjmuje od świata to, co jej rzuci przypadek.  

 
A jemu co dał przypadek? 
Najpierw podsun ął ksi ąŜki, z których jedne o świeciły go, Ŝe jest don Quichotem, 
a inne obudziły w nim poci ąg do cudownego świata, w którym ludzie posiadaj ą 
władz ę nad wszelkimi siłami natury.  

 
Więc chciał ju Ŝ nie by ć don Quichotem i zapragn ął posiada ć władz ę nad siłami 
natury. 
Potem kolejno wpadali do niego Szlangbaum i Szuman,  od których dowiedział si ę, 
Ŝe dwie partie Ŝydowskie walcz ą mi ędzy sob ą o odziedziczenie po nim kierunku 
spółk ą. W całym kraju nie było nikogo, kto by mógł dalej rozwija ć jego pomysły; 
nikogo, prócz śydów, którzy wyst ępowali z cał ą kastow ą arogancj ą, 
przebiegło ści ą, bezwzgl ędności ą i jeszcze kazali mu wierzy ć, Ŝe jego upadek, a 
ich triumf - b ędzie korzystnym dla kraju...  

 
Wobec tego poczuł taki wstr ęt do handlu, spółek i wszystkich zysków, Ŝe dziwił 
si ę samemu sobie: jakim sposobem on mógł, prawie przez  dwa lata, miesza ć si ę do 
podobnych rzeczy? 
"Zdobywałem maj ątek dla niej!... - pomy ślał. - Handel... ja i handel!... I to ja 
zgromadziłem przeszło pół miliona rubli w ci ągu dwu lat, ja zmieszałem si ę z 
ekonomicznymi szulerami, stawiałem na kart ę prac ę i Ŝycie, no... i wygrałem... 
Ja - idealista, ja - uczony, ja, który przecie rozu miem, Ŝe pół miliona rubli 
człowiek nie mógłby wypracowa ć przez całe Ŝycie, nawet przez trzy Ŝycia... A 
jedyn ą pociech ą, jak ą jeszcze wyniosłem z tej szulerki, jest pewno ść, Ŝem nie 
kradł i nie oszukiwał... Widocznie Bóg opiekuje si ę głupcami..."Potem znowu 
wypadek przyniósł mu wiadomo ść o śmierci Stawskiego w li ście z Pary Ŝa i od tej 
chwili kolejno budziły si ę w nim wspomnienia pani Stawskiej i Geista. "Mówi ąc 
prawd ę - my ślał - powinien bym ten wyszulerowany maj ątek zwróci ć ogółowi. Biedy 
i ciemnoty u nas pełno, a ci ludzie biedni i ciemni  s ą jednocze śnie 



najczcigodniejszym materiałem... Jedyny za ś na to sposób byłby o Ŝeni ć si ę ze 
Stawsk ą. Ona z pewno ści ą nie tylko nie parali Ŝowałaby moich zamiarów, ale byłaby 
najwierniejsz ą pomocnic ą. Ona przecie Ŝ zna prac ę i bied ę, i jest taka 
szlachetna!..." 
Tak rozumował, ale czuł co innego: pogard ę dla ludzi, których chciał 
uszcz ęśliwi ć. Czuł, Ŝe pesymizm Szumana nie tylko poderwał w nim nami ętno ść dla 
panny Izabeli, ale jeszcze zatruł jego samego. Trud no mu było op ędzi ć si ę przed 
skutkami słów, Ŝe rodzaj ludzki albo składa si ę z kur kokietuj ących koguta, albo 
z wilków uganiaj ących si ę za wilczyc ą. I Ŝe gdziekolwiek zwróci si ę, ma dziewi ęć 
razy wi ęcej szans, Ŝe trafi na zwierz ę ani Ŝeli na człowieka!... 
 "Niech go diabli wezm ą z tak ą kuracj ą" - szepn ął. Teraz pocz ął zastanawia ć si ę 
nad Szumanem. 
Trzej ludzie upatrywali w człowieczym gatunku cechy  mocno zwierz ęce: on sam, 
Geist i Szuman. Ale on s ądził, Ŝe zwierz ęta w ludzkiej postaci s ą wyj ątkami, 
ogół za ś składa si ę z dobrych jednostek. Geist twierdził, przeciwnie, Ŝe ogół 
ludzki jest bydl ęcym, a jednostki dobre s ą wyj ątkami; ale Geist wierzył, Ŝe z 
czasem rozmno Ŝą si ę ci dobrzy ludzie, Ŝe opanuj ą cał ą ziemi ę - i od 
kilkudziesi ęciu lat pracował nad wynalazkiem, który by umo Ŝliwił ten triumf. 
Szuman tak Ŝe twierdził, Ŝe ogromna wi ększo ść ludzi s ą zwierz ętami, lecz ani 
wierzył w lepsz ą przyszło ść, ani w nikim nie budził tej otuchy. Dla niego ludz ki 
rodzaj był ju Ŝ skazany na wiekuiste bydl ęctwo, w śród którego odró Ŝniali si ę 
tylko śydzi, jak szczupaki mi ędzy karasiami. "Pi ękna filozofia!" - my ślał 
Wokulski. Czuł jednak, Ŝe w jego zranionej duszy, jak w świe Ŝo zaoranym polu, 
pesymizm  

 
Szumana bystro si ę pleni. Czuł, Ŝe ga śnie w nim nie tylko miło ść, ale nawet Ŝal 
do panny Izabeli. Bo je Ŝeli cały świat składa si ę z bydl ąt, to nie ma dobrej 
racji ani szale ć za jednym z nich, ani gniewa ć si ę za to, Ŝe jest zwierz ęciem, 
nie lepszym i zapewne nie gorszym od innych. 
"Piekielna jego kuracja! - powtarzał. - Ale kto wie , czy nie słuszna?... Ja 
fatalnie zbankrutowałem na moich pogl ądach; kto mi zar ęczy, Ŝe i Geist nie myli 
si ę w swoich albo Ŝe nie ma racji Szuman?... Rzecki bydl ę, Stawska bydl ę, Geist 
bydl ę, ja sam bydl ę... Ideały - to malowane Ŝłoby, w których jest malowana 
trawa, niezdolna nikogo nasyci ć!... Wi ęc co si ę po świ ęcać dla jednych albo 
ugania ć za drugimi?... Po prostu trzeba si ę wyleczy ć, a potem na odmian ę jada ć 
pol ędwic ę albo ładne kobiety i popija ć to dobrym winem... Czasami co ś 
przeczyta ć, czasami gdzie wyjecha ć, wysłucha ć koncertu i tak doczeka ć staro ści".  

 
Na tydzie ń przed sesj ą, która miała zdecydowa ć o losach spółki, wizyty u 
Wokulskiego stały si ę coraz cz ęstszymi. Przychodzili kupcy, arystokracja, 
Adwokaci, zaklinaj ąc go, a Ŝeby nie opuszczał stanowiska i nie nara Ŝał 
instytucji, która przecie Ŝ jest jego dziełem. Wokulski przyjmował interesantó w z 
tak lodowat ą oboj ętno ści ą, Ŝe nawet nie mieli ochoty wypowiedzie ć mu swoich 
argumentów; mówił, Ŝe jest znu Ŝony i chory i Ŝe musi si ę wycofa ć. Interesanci 
odchodzili bez nadziei; ka Ŝdy jednak przyznawał, Ŝe Wokulski musi by ć ci ęŜko 
chory. Wychudł, odpowiadał krótko i cierpko, a w oc zach paliła mu si ę gor ączka. 
- Zabił si ę chciwo ści ą! - mówili kupcy.  

 
Na par ę dni przed ostatecznym terminem Wokulski wezwał swe go adwokata i prosił 
go o zawiadomienie wspólników, Ŝe stosownie do zawartej z nimi umowy, wycofuje 
kapitał i usuwa si ę ze spółki. Inni mog ą zrobi ć to samo. 
- A pieni ądze? - spytał adwokat. 
- Dla nich ju Ŝ s ą gotowe w banku; ja za ś mam rachunki z Suzinem.  

 
Adwokat po Ŝegnał go strapiony. Tego Ŝ dnia przyjechał do Wokulskiego ksi ąŜę. - 
Słysz ę nieprawdopodobne rzeczy! - zacz ął ksi ąŜę ściskaj ąc go za r ękę. - Adwokat 
pański zachowuje si ę tak, jakby pan naprawd ę miał zamiar nas opu ści ć... - Czy 
ksi ąŜę my ślał, Ŝe Ŝartuj ę?...  

 
- No, nie... Ja my śl ę, Ŝe pan spostrzegł jakie ś niedogodno ści w naszej umowie 
i... - I targuj ę si ę, a Ŝeby zmusi ć was do podpisania innej, która zmniejszy 
wasze procenta, a zwi ększy moje dochody... - pochwycił Wokulski. - Nie, k si ąŜę, 
usuwam si ę zupełnie na serio. 



- Wi ęc robi pan zawód swoim wspólnikom... - Jaki? Panowi e sami zawi ązali ście ze 
mną spółk ę tylko na rok i sami Ŝądali ście takiego prowadzenia interesów, a Ŝeby w 
ci ągu miesi ąca po rozwi ązaniu umowy ka Ŝdy wspólnik mógł wycofa ć swój wkład. To 
było wasze wyra  ne Ŝądanie. Ja za ś przekroczyłem je o tyle, Ŝe zwróc ę pieni ądze 
nie w miesi ąc dopiero, ale w godzin ę po rozwi ązaniu spółki.  

 
Ksi ąŜę upadł na fotel. 
- Spółka zostanie - rzekł cicho - ale na miejsce pa na wejd ą do niej 
starozakonni... - To ju Ŝ z wyboru panów. 
- śydowszczyzna w naszej spółce!... - westchn ął ksi ąŜę. - Oni nawet na 
posiedzeniach gotowi rozmawia ć po Ŝydowsku... Nieszcz ęsny kraj! nieszcz ęsny 
j ęzyk!... 
- Nie ma obawy - wtr ącił Wokulski. - Wi ększo ść naszych wspólników ma zwyczaj 
rozmawia ć na sesjach po francusku i j ęzykowi nic si ę nie stało, wi ęc chyba nie 
zaszkodzi mu i kilka frazesów w Ŝargonie.  

 
Ksi ąŜę zarumienił si ę. 
- Ale Ŝ starozakonni, panie... obca rasa... Teraz jeszcze zacz ęła si ę przeciw nim 
jaka ś niech ęć... - Niech ęć tłumu niczego nie dowodzi. Lecz któ Ŝ zreszt ą broni 
panom zebra ć odpowiednie kapitały, jak to zrobili śydzi, i powierzy ć je nie 
Szlangbaumowi, ale któremu z chrze ścija ńskich kupców?  

 
- Nie znamy takiego, któremu mo Ŝna by zaufa ć. 
- A Szlangbauma znacie?... - Przy tym u nas nie ma ludzi do ść zdolnych - wtr ącił 
ksi ąŜę. - To s ą subiekci, nie finansi ści...  

 
- A ja czym byłem?... Tak Ŝe subiektem i nawet restauracyjnym chłopcem; mimo t o 
spółka przyniosła zapowiedziany dochód. 
- Pan jeste ś wyj ątkiem...  

 
- Któ Ŝ panom zar ęczy, Ŝe nie znale  liby ście wi ęcej takich wyj ątków w piwnicach i 
za kontuarami. Poszukajcie.  

 
- Starozakonni sami do nas przychodz ą... - Otó Ŝ to!... - zawołał Wokulski. - 
śydzi przychodz ą albo wy do nich, ale chrze ścija ński parweniusz do was nawet 
przyj ść nie mo Ŝe, bo tyle napotyka zawad po drodze... Wiem co ś o tym. Wasze 
drzwi tak szczelnie s ą zamkni ęte przed kupcem i przemysłowcem, Ŝe albo trzeba je 
zbombardowa ć setkami tysi ęcy rubli, a Ŝeby si ę otworzyły, albo wciska ć si ę jak 
pluskwa... Uchylcie troch ę tych drzwi, a mo Ŝe b ędziecie mogli obchodzi ć si ę bez 
śydów. 
Ksi ąŜę zasłonił r ękoma oczy. 
- O, panie Wokulski, to... bardzo słuszne, co pan m ówi, ale i bardzo gorzkie... 
bardzo okrutne... Mniejsza jednak... Rozumiem pa ński Ŝal do nas, ale Ŝ... s ą 
jakie ś obowi ązki wzgl ędem ogółu... - No, ja nie uwa Ŝam tego za pełnienie 
obowi ązków, Ŝe od mego kapitału miałem pi ętna ście procent rocznie. I nie s ądzę, 
aŜebym był gorszym obywatelem, poprzestaj ąc na pi ęciu... 
- Ale Ŝ my wydajemy te pieni ądze - odparł ju Ŝ obra Ŝony ksi ąŜę. - Ludzie Ŝyj ą 
około nas... 
- I ja b ędę wydawał. Pojad ę na lato do Ostendy, na jesie ń do Pary Ŝa, na zim ę do 
Nizzy... 
- Przepraszam!... Nie tylko za granic ą Ŝyj ą z nas ludzie... Ilu Ŝ tutejszych 
rzemie ślników...  

 
- Czeka na swoje nale Ŝności po roku i dłu Ŝej - pochwycił Wokulski. - My obaj, 
mości ksi ąŜę, znamy takich protektorów krajowego przemysłu, mie li śmy ich nawet w 
naszej spółce... Ksi ąŜę zerwał si ę z fotelu. - Aaa!... to si ę nie godzi, panie 
Wokulski - mówił zadyszany.- Prawda, s ą w śród nas du Ŝe wady, s ą grzechy, ale 
Ŝadnego z nich nie popełnili śmy wzgl ędem pana...  

 
Miałe ś nasz ą Ŝyczliwo ść... szacunek...  

 



- Szacunek!... - zawołał, śmiej ąc si ę Wokulski. - Czy ksi ąŜę s ądzi, Ŝe nie 
zrozumiałem, na czym on polegał i jakie zapewniał m i stanowisko mi ędzy wami?... 
Pan Szastalski, pan Niwi ński, nawet... pan Starski, który nigdy nic nie robi ł i 
nie wiadomo sk ąd brał pieni ądze, o dziesi ęć pi ęter stali wy Ŝej ode mnie w waszym 
szacunku. Co mówi ę... Lada zagraniczny przybł ęda bez trudu dostawał si ę do 
waszych salonów, które ja musiałem dopiero zdobywa ć, cho ćby... pi ętnastym 
procentem od powierzonych mi kapitałów!... To oni, to ci ludzie, nie ja, 
posiadali wasz szacunek, ba! mieli nierównie rozleg lejsze przywileje... Cho ć 
kaŜdy z tych wy Ŝej oszacowanych mniej jest wart ani Ŝeli mój szwajcar sklepowy, 
bo on co ś robi i przynajmniej nie gnoi ogółu... - Panie Woku lski, krzywdzisz 
nas... Rozumiem, o czym pan mówisz, i na mój honor,  wstydz ę si ę... Ale Ŝ my nie 
odpowiadamy za wyst ępki jednostek... 
- Owszem, wy wszyscy odpowiadacie, bo owe jednostki  wyrosły po śród was, a to, co 
ksi ąŜę nazywasz wyst ępkiem, jest tylko owocem waszych pogl ądów, waszej pogardy 
dla wszelkiej pracy i wszelkich obowi ązków.  

 
- śal mówi przez pana... - odparł ksi ąŜę, zabieraj ąc si ę do wyj ścia. - śal 
słuszny, ale mo Ŝe niewła ściwie skierowany... śegnam pana. Wi ęc zostawiasz nas na 
pastw ę starozakonnym?...  

 
- Mam nadziej ę, Ŝe porozumiecie si ę z nimi lepiej ni Ŝ z nami - rzekł Wokulski z 
ironi ą. 
Ksi ąŜę miał łzy w oczach. - My ślałem - mówił wzruszony - Ŝe b ędziesz pan złotym 
mostem mi ędzy nami a tymi, którzy... coraz wi ęcej odsuwaj ą si ę od nas...  

 
- Chciałem by ć mostem, ale podpiłowano go i zawalił si ę... - odpowiedział 
Wokulski, kłaniaj ąc si ę. - Wracajmy wi ęc do okopów  wi ętej Trójcy!...  

 
- To jeszcze nie okopy... to dopiero spółka z śydami. 
- Tak pan mówisz?... - zapytał ksi ąŜę, bledn ąc. - A wi ęc ja... nie nale Ŝę do tej 
spółki... Nieszcz ęsny kraj!... 
Kiwn ął głow ą i wyszedł. 
Nareszcie odbyła si ę sesja rozstrzygaj ąca losy spółki do handlu z cesarstwem. 
Przede wszystkim zarz ąd, utworzony przez Wokulskiego, zło Ŝył sprawozdanie za rok 
ubiegły. Okazało si ę, Ŝe obroty przewy Ŝszały kilkana ście razy kapitał, który 
przyniósł nie pi ętna ście, ale osiemna ście procent zysku. Wspólnicy, słuchaj ąc 
tego, byli wzruszeni i na wniosek ksi ęcia podzi ękowali zarz ądowi i nieobecnemu 
Wokulskiemu przez powstanie. Potem podniósł si ę adwokat Wokulskiego i 
oświadczył, Ŝe jego klient z powodu choroby wycofuje si ę nie tylko od zarz ądu, 
ale nawet od udziału w spółce.  
Wszyscy od dawna byli przygotowani na t ę wiadomo ść, niemniej zrobiła wra Ŝenie 
bardzo przygn ębiaj ące. Korzystaj ąc z przerwy, ksi ąŜę poprosił o głos i 
zawiadomił obecnych, Ŝe skutkiem usuni ęcia si ę Wokulskiego i on wyst ępuje ze 
spółki. Co powiedziawszy, zaraz opu ścił sal ę obrad; na odchodne za ś rzekł do 
którego ś ze swoich przyjaciół:  

 
- Nigdy nie miałem zdolno ści do operacji handlowych, a Wokulski jest jedynym 
człowiekiem, któremu mogłem powierzy ć honor mego nazwiska. Dzi ś nie ma jego, 
wi ęc i ja nie mam tu co robi ć.  
 
- Ale dywidenda?... - szepn ął przyjaciel. 
Ksi ąŜę spojrzał na niego z góry. 
- To, com robił, robiłem nie dla dywidendy, ale dla  nieszcz ęśliwego kraju - 
odparł. - Chciałem do naszej sfery wla ć troch ę świe Ŝej krwi i świe Ŝszych 
pogl ądów; musz ę jednak wyzna ć, Ŝem przegrał, i to nie z winy Wokulskiego... 
Biedny ten kraj!...  

 
Wyjście ksi ęcia, aczkolwiek nieoczekiwane, zrobiło mniejsze wra Ŝenie; obecni 
bowiem ju Ŝ byli uprzedzeni, Ŝe spółka utrzyma si ę. Teraz wyst ąpił jeden z 
adwokatów i dr Ŝącym głosem odczytał bardzo pi ękną mowę, której tre ści ą było to, 
Ŝe z usuni ęciem si ę Wokulskiego spółka traci nie tylko kierownika, ale  i pi ęć 
szóstych kapitału. "Powinna by wi ęc upa ść - ci ągnął mówca - i gruzami swoimi 
zasypa ć cały kraj, tysi ące pracowników, setki rodzin..." 



Tu przerwał, czekaj ąc na efekt. Ale obecni zachowywali si ę oboj ętnie, z góry 
wiedz ąc, co nast ąpi dalej. 
Adwokat zabrał znowu głos i wezwał obecnych, a Ŝeby nie tracili m ęstwa. "Znalazł 
si ę bowiem zacny obywatel, człowiek fachowy, nawet prz yjaciel i wspólnik 
Wokulskiego, który jest zdecydowany jak Atlas niebo  podeprze ć zachwian ą spółk ę. 
MęŜem tym, który chce obetrze ć łzy tysi ącom, ocali ć kraj od ruiny, handel 
popchn ąć na nowe drogi..." W tym miejscu wszyscy obecni zwr ócili głowy ku 
krzesłu, na którym siedział spotniały i zarumienion y Szlangbaum. - M ęŜem tym - 
zawołał adwokat - jest pan... 
- Mój syn, Henry ś... - odezwał si ę głos z k ąta.  

 
Poniewa Ŝ ten efekt nie był oczekiwany, wi ęc sala zatrz ęsła si ę od śmiechu. Swoj ą 
drog ą zarz ąd spółki udał radosne zdziwienie, zapytał obecnych:  czy chc ą przyj ąć 
pana Szlangbauma na wspólnika i kierownika? a otrzy mawszy jednomy ślne 
zezwolenie, wezwał nowego kierownika na fotel prezy dialny.  

 
Tu znowu zrobiło si ę małe zamieszanie. Natychmiast bowiem za Ŝądał głosu 
Szlangbaum ojciec i wypowiedziawszy kilka pochwał s ynowi i zarz ądowi, postawił 
wniosek, Ŝe spółka nie mo Ŝe gwarantowa ć wspólnikom wi ęcej nad dziesi ęć procent 
rocznego zysku. 
Powstał hałas, kilkunastu mówców zabrało głos i po bardzo o Ŝywionych rozprawach 
uchwalono, Ŝe spółka przyjmuje nowych członków wskazanych przez  pana 
Szlangbauma, a kierunek spraw powierza temu Ŝ panu Szlangbaumowi. 
Ostatnim epizodem było przemówienie doktora Szumana , którego wezwano na członka 
zarz ądu, ale który, odmawiaj ąc przyj ęcia tak zaszczytnego stanowiska, w 
szyderczy sposób pozwolił sobie za Ŝartowa ć ze spółki mi ędzy arystokracj ą i 
śydami. 
"Jest to jakby nie ślubne mał Ŝeństwo - mówił. - Ale poniewa Ŝ z takich zwi ązków 
rodz ą si ę niekiedy genialne dzieci, miejmy wi ęc nadziej ę, Ŝe i nasza spółka wyda 
jakie ś niezwykłe owoce..." Zarz ąd był zaniepokojony, garstka obecnych oburzona; 
ale wi ększo ść dała doktorowi rz ęsiste brawo. Wokulski najdokładniej znał 
przebieg sesji: przez cały bowiem nast ępny tydzie ń odwiedzano go i zasypywano 
listami lub anonimami. 
Przy tej sposobno ści odkrył w sobie nowy i dziwny nastrój duszy. Zdaw ało mu si ę, 
Ŝe p ękły w nim wszystkie nici ł ącz ące go z lud  mi, Ŝe s ą mu oboj ętni, Ŝe go nic 
nie obchodzi, co ich obchodzi. Słowem, Ŝe jest podobny do aktora, który 
sko ńczywszy rol ę na scenie, gdzie przed chwil ą śmiał si ę, gniewał lub płakał, 
zasiadł obecnie mi ędzy widzami i na gr ę swoich kolegów patrzy jak na zabaw ę 
dzieci. "Czego oni si ę tak rzucaj ą?... Co to za głupstwa!..." - my ślał.  

 
Zdawało mu si ę, Ŝe spoza świata patrzy na ten świat, a jego sprawy widzi z 
jakiej ś nowej strony, której dotychczas nie spostrzegał. P rzez par ę pierwszych 
dni nachodzili go wspólnicy, pracownicy albo klienc i spółki, niezadowoleni z 
wej ścia Szlangbauma, a mo Ŝe zatrwo Ŝeni o swoj ą przyszło ść. Ci po najwi ększej 
cz ęści namawiali go, a Ŝeby wrócił na porzucone stanowisko, które jeszcze m oŜe 
zaj ąć, gdy Ŝ kontrakt ze Szlangbaumem nie podpisany.  

 
Niektórzy w tak smutnych barwach przedstawiali swoj e poło Ŝenie, a nawet płakali, 
Ŝe Wokulski doznał wzruszenia. 
Lecz zarazem odkrył w sobie tak ą oboj ętno ść, taki brak współczucia dla cudzej 
niedoli, Ŝe sam si ę zadziwił.  

 
Coś we mnie umarło!..." - my ślał i odprawił interesantów z niczym. Potem 
przyszła druga fala odwiedzaj ących, którzy pod pozorem podzi ękowania mu za 
oddane usługi chcieli zaspokoi ć ciekawo ść i zobaczy ć, jak wygl ąda ten niegdy ś 
silny człowiek, o którym teraz mówiono, Ŝe całkiem zniedoł ęŜniał.  

 
Ci ju Ŝ nie prosili go, a Ŝeby wszedł znowu do spółki, tylko wychwalali jego 
minion ą działalno ść i mówili, Ŝe niepr ędko znajdzie si ę działacz podobny do 
niego.  

 
Trzecia fala go ści odwiedzała Wokulskiego nie wiadomo po co. Bo naw et ju Ŝ nie 
mówili mu komplementów, ale coraz cz ęściej wspominali o Szlangbaumie, jego 



energii i zdolno ściach. Z gromady wizytuj ących wyró Ŝnił si ę furman Wysocki. 
Przyszedł po Ŝegnać si ę ze swoim dawnym chlebodawc ą; chciał nawet co ś powiedzie ć, 
lecz nagle rozpłakał si ę, ucałował go w obie r ęce i wybiegł z pokoju.  

 
Mniej wi ęcej to samo powtarzało si ę w listach... W jednych znajomi i nieznajomi 
zaklinali go, a Ŝeby nie cofał si ę od interesów, ust ąpienie jego bowiem b ędzie 
kl ęsk ą dla kraju. Inni chwalili jego minion ą działalno ść lub Ŝałowali go; 
jeszcze inni radzili mu poł ączy ć si ę ze Szlangbaumem, jako z człowiekiem bardzo 
zdolnym i my śl ącym o dobru ogółu. Za to w anonimach wymy ślano mu bez 
miłosierdzia, Ŝe zgubiwszy rok temu przemysł krajowy przez sprowad zanie obcych 
wyrobów, dzi ś zgubił handel sprzedawszy go śydom. Nawet wymieniano sum ę.  

 
Wokulski całkiem spokojnie rozmy ślał nad tymi rzeczami. Zdawało mu si ę, Ŝe ju Ŝ 
jest zmarłym człowiekiem, który patrzy na własny po grzeb. Widział tych, co 
Ŝałowali go, co go chwalili, co mu złorzeczyli; widz iał swego nast ępcę, do 
którego dzi ś zacz ęły zwraca ć si ę sympatie ogółu, a nareszcie zrozumiał, Ŝe jest 
zapomniany i nikomu niepotrzebny. Był podobny do rz uconego w wod ę kamienia, nad 
którym w pierwszej chwili powstaje wir i zam ęt, a pó  niej tylko rozbiegaj ą si ę 
fale coraz mniejsze, coraz mniejsze... I w ko ńcu nad miejscem, gdzie upadł, 
tworzy si ę gładkie zwierciadło wody, gdzie znowu przebiegaj ą fale, lecz zrodzone 
ju Ŝ w innych punktach, wywołane przez kogo innego. "No , ale co dalej?... - mówił 
do siebie. - Z nikim nie Ŝyj ę... nic nie robi ę... có Ŝ dalej?..." 
Przypomniał sobie, Ŝe Szuman radził mu upatrzy ć jaki ś cel w Ŝyciu. Rada dobra, 
ale... jak j ą wykona ć, kiedy on sam nie czuł Ŝadnego pragnienia, nie miał sił 
ani ochoty?... Był jak zeschły li ść, który tam pójdzie, gdzie nim wiatr rzuci. 
"Kiedy ś przeczuwałem ten stan - my ślał - ale dzi ś widz ę, Ŝe nie miałem o nim 
poj ęcia..."  

 
Pewnego dnia usłyszał w przedpokoju gło śny spór. Wyjrzał i zobaczył W ęgiełka, 
którego lokaj nie chciał pu ści ć do pokoju. - Ach, to ty! - rzekł Wokulski. - 
Chod Ŝe no... Co u was słycha ć? 
 
Węgiełek z pocz ątku przypatrywał mu si ę z min ą niespokojn ą; stopniowo jednak 
oŜywił si ę i nabrał otuchy. 
- Mówili - rzekł z u śmiechem - Ŝe wielmo Ŝny pan ju Ŝ na ostatnich nogach, ale, 
widz ę, łgali. Zmizerniał pan, bo zmizerniał, ale na ksi ęŜą obor ę to ju Ŝ Ŝadnym 
sposobem pan nie patrzy... 
- Có Ŝ słycha ć? - powtórzył Wokulski. 
Węgiełek szeroko opowiedział mu, Ŝe ju Ŝ ma dom, lepszy od tamtego, co si ę 
spalił, i Ŝe ma mnóstwo roboty. Dlatego wła śnie przyjechał do Warszawy, a Ŝeby 
kupi ć materiały i zabra ć cho ćby ze dwu pomocników. 
- Fabryk ę mógłbym zało Ŝyć, mówi ę wielmo Ŝnemu panu!... - zako ńczył W ęgiełek. 
Wokulski słuchał go milcz ąc. Nagle zapytał: 
- A z Ŝoną jeste ś szcz ęśliwy?  

 
Cie ń przeleciał po twarzy W ęgiełka. 
- Dobra kobieta, wielmo Ŝny panie, ale... Wreszcie przed panem powiem jak pr zed 
Bogiem... Troch ę nam ju Ŝ nie tak... Zawsze to prawda, Ŝe czego oczy nie widz ą, 
tego sercu nie Ŝal; ale jak raz zobacz ą... 
Otarł łzy r ękawem. 
- Co to znaczy?... - zdziwił si ę Wokulski. 
- Ot nic. Wiem przecie, kogo wzi ąłem, alem był spokojny, bo kobieta dobra, 
cicha, pracowita i przywi ązana do mnie jak ten pies. No, ale co z tego?.. 
Dopótym był spokojny, dopókim nie zobaczył jej dawn ego gacha czy jak tam... - 
Gdzie?... 
- W Zasławiu, panie - ci ągnął W ęgiełek. - Jednej niedzieli poszli śmy z Marysi ą 
na zamek; chciałem jej pokaza ć ten potok, gdzie zgin ął kowal, i ten kamie ń, co 
na nim wielmo Ŝny pan kazał mi wyci ąć napis. Wtem patrz ę, jest powóz pana barona 
Dalskiego, co o Ŝenił si ę z wnuczk ą nieboszczki pani Zasławskiej... Dobra to była 
pani, niech jej Bóg da wieczne odpocznienie!... - Z nasz barona? - spytał 
Wokulski. - Ojej! - odparł W ęgiełek - przecie pan baron gospodaruje teraz 
dobrami po nieboszczce, dopóki si ę tam co ś nie zrobi. A ja ju Ŝ za jego rz ądów 
wyklejałem pokoje i poprawiałem okna. Znam go!... r zetelny pan i hojny... 



- Có Ŝ dalej? 
- Wi ęc mówi ę wielmo Ŝnemu panu, stoimy w zamku z Marysi ą i patrzymy na potok, a Ŝ 
ci na jeden raz wła Ŝą mi ędzy gruzy: pani baronowa, niby wnuczka nieboszczki,  i 
ten psubrat Starszczak... Wokulski rzucił si ę na krze śle.  

 
- Kto?... - szepn ął. - Ten pan Starski, tak Ŝe wnuk po nieboszczce pani 
Zasławskiej, co si ę podlizywał jej za Ŝycia, a teraz chce zwali ć testament, bo 
mówi, Ŝe babka przed śmierci ą zwariowała... Taki to on! Odpocz ął i ci ągnął 
dalej:  

 
- Wzi ęli si ę z pani ą baronow ą pod r ęce, patrzyli na nasz kamie ń, ale wi ęcej 
gadali ze sob ą i chichotali. Wtem Starszczak ogl ąda si ę. Zobaczył moj ą Ŝonę i 
roze śmiał si ę do niej nieznacznie, a ona tak zbielała jak chusta ...  

 
"Co ci to, Mary ś?... " - mówi ę. A ona: "Nic mi..." A tymczasem pani baronowa i 
ten bisurman zbiegli z górki zamkowej i poszli mi ędzy leszczyn ę. "Co ci to?... - 
mówię jeszcze raz do Marysi. - Ino mi gadaj prawd ę, bom zmiarkował, Ŝe si ę z tym 
choler ą znasz..." A ona siadła na ziemi i w płacz: " śeby go Bóg skarał! - mówi - 
przecie on najpierwszy mnie zgubił..." 
Wokulski przymkn ął oczy. W ęgiełek zirytowanym głosem opowiadał: 
- Jakem to usłyszał, wielmo Ŝny panie, my ślałem, Ŝe polec ę za nim i cho ć przy 
pani baronowej, nogami go zabij ę na miejscu. Taki mnie Ŝal zdj ął. Ale wnet 
przyszło mi do głowy: "Po có Ŝeś si ę, durny, z ni ą o Ŝenił? Wiedziałe ś przecie, co 
za jedna..." I w tym momencie serce mi zemdlało, Ŝem si ę nawet bał zej ść z 
górki, a na Ŝonę wcalem nie spojrzał. Ona mówi: "Gniewasz si ę?..." A ja:  
 
"Pewnie ście si ę tu spotykali?..." "Bogiem si ę świadcz ę - ona odpowiada - Ŝem go 
tylko wtedy widziała..." "I dobrze ście si ę sobie przypatrzyli!... - ja mówi ę.- 
Bodajem był pierwej o ślepł, nimem na ci ę spojrzał; bodajem zdechł, ni Ŝem si ę z 
tob ą poznał..." A ona pyta si ę z płaczem: "Za co si ę gniewasz?..." Ja jej wtedy 
powiedziałem, pierwszy i ostatni raz: "  winia jeste ś, i tyle..." - bom ju Ŝ nie 
mógł wytrzyma ć. Wtem patrz ę, leci sam pan baron, zakaszlany, a Ŝ posiniał, i 
pyta:  

 
"Nie widziałe ś, W ęgiełek, mojej Ŝony?..." Mnie co ś wtedy do łba strzeliło, Ŝem 
mu odpowiedział: "Widziałem, ja śnie panie, poszła w krzaki z panem Starskim. Ju Ŝ 
mu zabrakło pieni ędzy na kupowanie dziewcz ąt, to teraz chwyta si ę męŜatek..." 
No, jak on na mnie wtedy spojrzał, cho ć i pan baron!... 
Węgiełek ukradkiem otarł oczy. 
- Ot, takie jest moje Ŝycie, wielmo Ŝny panie. Byłem spokojny, dopókim nie 
zobaczył jednego gacha; ale teraz na kogo spojrz ę, wydaje mi si ę, Ŝe i on mój 
szwagier... A od Ŝony, cho ć jej o tym nie gadam, to tak mnie odpycha... tak mn ie 
odpycha, jakby co mi ędzy mn ą i ni ą stało... Nawet pocałowa ć jej nie mog ę po 
dawnemu i Ŝeby nie świ ęta przysi ęga, to mówi ę panu, ju Ŝ bym porzucił dom i 
leciał gdzie na cztery strony... A wszystko tylko z  tego idzie, Ŝem do niej 
przywi ązany. Bo Ŝebym ja jej nie lubił, to co mi tam!... Gospodyni s taranna, 
dobrze gotuje, pi ęknie szyje i w domu cichutka jak paj ęczyna. Niechby tam miała 
gachów. 
Ale Ŝem j ą lubił, wi ęc przez to taki mam Ŝal i zło ść, Ŝe si ę we mnie wszystko 
pali na popiół...  

 
Węgiełek dr Ŝał z gniewu. 
- Z pocz ątku, wielmo Ŝny panie, jake śmy si ę pobrali, tom ino wygl ądał dzieci. Ale 
dzi ś to mnie strach bierze, a Ŝebym zamiast mojego dziecka nie zobaczył 
gachowego. Bo przecie wiadomo, Ŝe jak wy Ŝlica ma raz szczeni ęta z kundlem, to 
pó  niej Ŝeby ś jej dawał wy Ŝły najlepsze, zawsze si ę odezwie kundel w pomiocie, 
wida ć przez zapatrzenie...  

 
- Musz ę wyj ść - rzekł nagle Wokulski - wi ęc b ąd  zdrów... A przed wyjazdem wst ąp 
jeszcze do mnie...  

 
Węgiełek po Ŝegnał go bardzo serdecznie, w przedpokoju za ś rzekł do lokaja:  

 



- Co ś waszemu panu dolega... Zrazu tom my ślał, Ŝe zdrów, cho ć  le wygl ąda; ale 
on, wida ć, niet ęgi... Niech si ę wami Pan Bóg opiekuje!...- A widzisz, mówiłem 
ci, Ŝeby ś tam nie właził i du Ŝo nie gadał - odparł pochmurnie lokaj, wypychaj ąc 
go do sieni. 
Po odej ściu W ęgiełka Wokulski wpadł w gł ębok ą zadum ę. "Stali naprzeciw mego 
kamienia i śmieli si ę!... - szepn ął. - Nawet kamie ń musiał zbezcze ści ć, niewinny 
kamie ń". Przez chwil ę zdawało mu si ę, Ŝe znalazł nowy cel, chodziło tylko o 
wybór: czy wypali ć w łeb Starskiemu, wymieniwszy mu pierwej list ę osób, którym 
zrujnował szcz ęście, czyli te Ŝ - zostawi ć go przy Ŝyciu, lecz doprowadzi ć do 
ostatecznej n ędzy i upodlenia?...  

 
Ale wnet przyszedł rozmysł i wydało mu si ę rzecz ą dziecinn ą, a nawet niesmaczn ą, 
aŜeby on miał po świ ęcać maj ątek, prac ę i spokojno ść dla zemsty nad tego rodzaju 
człowiekiem. "Wolałbym zastanawia ć si ę nad t ępieniem myszy polnych albo 
karaluchów, bo one s ą rzeczywist ą kl ęsk ą, a taki Starski... licho wie, co to 
jest?... Zreszt ą niepodobna, a Ŝeby człowiek tak ograniczony mógł by ć wył ączn ą 
przyczyn ą tylu nieszcz ęść. On jest tylko iskr ą, która podpala ju Ŝ gotowe 
materiały..."Poło Ŝył si ę na szezlongu i my ślał:  

 
"Mnie urz ądził - dlaczego?... Miał wspólniczk ę najzupełniej godn ą siebie, no i 
drug ą wspólniczk ę: moj ą głupot ę. Jak mo Ŝna było od razu nie pozna ć si ę na tej 
kobiecie i zrobi ć j ą bo Ŝyszczem dlatego tylko, Ŝe pozowała na istot ę wy Ŝsz ą?...  
Urz ądził te Ŝ Dalskiego, ale kto winien Dalskiemu, Ŝe oszalał na staro ść dla 
osoby, której warto ść moralna le Ŝała jak na półmisku... Przyczyn ą kl ęsk świata 
nie s ą Starscy ani im podobni, ale przede wszystkim głupo ta ich ofiar. A znowu 
ani Starski, ani panna Izabela, ani pani Ewelina ni e spadli z ksi ęŜyca, tylko 
wyhodowali si ę w pewnej sferze, epoce i w śród pewnych poj ęć. Oni s ą jak wysypka, 
która sama przez si ę nie stanowi choroby, ale jest objawem zaka Ŝenia społecznych 
soków. Co si ę tu m ści ć nad nimi, po co ich t ępi ć..." Tego wieczora Wokulski 
pierwszy raz wyszedł na ulic ę i przekonał si ę, jak jest osłabiony. Kr ęciło mu 
si ę w głowie od turkotu doro Ŝek i ruchu przechodniów, i po prostu bał si ę zbyt 
daleko odchodzi ć od mieszkania. Zdawało mu si ę, Ŝe nie dojdzie do Nowego  wiatu, 
Ŝe nie trafi z powrotem albo Ŝe mimo woli zrobi jaki ś śmieszny skandal. Nade 
wszystko za ś l ękał si ę spotkania znajomej twarzy.  

 
Wrócił zm ęczony i wzburzony, ale tej nocy spał dobrze.  
W tydzie ń po odwiedzinach W ęgiełka wpadł Ochocki. Zm ęŜniał, opalił si ę i 
wygl ądał na młodego szlachcica. - A pan sk ąd? - zapytał go Wokulski. - Prosto z 
Zasławka, gdzie siedz ę prawie od dwu miesi ęcy - odparł Ochocki. - A niech Ŝe ich 
w ko ńcu diabli wezm ą, w jakie wpadłem awantury!... 
- Pan?... - Ja, ja, panie, i w dodatku bez winy. Wł osy panu powstan ą na 
głowie!... Zapalił papierosa i prawił: - Nie wiem, czy ś pan słyszał, Ŝe 
nieboszczka prezesowa, oprócz drobnej cz ęści, cały swój maj ątek zapisała na cele 
dobroczynne. Szpitale, domy podrzutków, szkółki, sk lepy wiejskie et caetera... A 
ksi ąŜę, Dalski i ja nale Ŝymy do grona wykonawców jej woli... Bardzo dobrze!. .. 
JuŜ zaczynamy wykonywa ć, a raczej stara ć si ę o zatwierdzenie testamentu, gdy 
wtem (b ędzie z miesi ąc) wraca z Krakowa Starski i o świadcza nam, Ŝe w imieniu 
pokrzywdzonej rodziny wytoczy proces o zwalenie tes tamentu. Naturalnie, ksi ąŜę 
ani ja nie chcemy o tym słysze ć; ale baron, którego podburzyła Ŝona, zbuntowana 
przez Starskiego, otó Ŝ baron zaczyna mi ęknąć... Nawet z tej racji przemówili śmy 
si ę par ę razy, a ksi ąŜę wprost zerwał z nim stosunki... Tymczasem co si ę dzieje 
- mówił Ochocki, zni Ŝaj ąc głos. - Pewnej niedzieli baron z Ŝoną i ze Starskim 
pojechali do Zasławia na spacer. Co tam zaszło?... nie wiem, do ść, Ŝe rezultat 
jest nast ępuj ący. Baron jak najenergiczniej o świadczył, Ŝe testamentu obali ć nie 
pozwoli, ale to jeszcze nic... Bo ten Ŝe baron stanowczo rozwodzi si ę ze swoj ą 
ubóstwian ą mał Ŝonk ą (słyszałe ś pan?...). Ale i to jeszcze nic: gdy Ŝ baron przed 
dziesi ęcioma dniami strzelał si ę ze Starskim i dostał kul ą po wierzchu Ŝeber... 
Mówię panu, jakby mu kto hakiem rozdarł skór ę od prawej do lewej strony 
piersi... zły stary, wrzeszczy, wymy śla, gor ączkuje, ale Ŝonie kazał natychmiast 
wyjecha ć do familii i jestem pewny, Ŝe jej nie przyjmie... To twarda sztuka!... 
A tak si ę bestia zawzi ął, Ŝe na ło Ŝu bole ści kazał felczerowi, a Ŝeby mu, na 
zło ść Ŝonie, ufarbował łeb i zarost i dzi ś wygl ąda na dwudziestoletniego trupa.  

 



Wokulski u śmiechn ął si ę.  
 
- Z pani ą dobrze zrobił - rzekł - ale ufarbował si ę niepotrzebnie. 
- No i po Ŝebrach dostał niepotrzebnie - wtr ącił Ochocki.- A niewiele brakowało, 
aŜeby prze świdrował mózgownic ę Starskiemu!... Kule zawsze ślepe. Mówi ę panu, Ŝem 
przechorował ten wypadek.  

 
- I gdzie Ŝ teraz jest ten bohater? - spytał Wokulski. 
- Starski?... Dmuchn ął za granic ę, i nie tyle przed impertynencjami, które go 
zacz ęły spotyka ć, ile przed wierzycielami. Panie! co to za majster. .. Przecie Ŝ 
on ma ze sto tysi ęcy rubli długów. 
Nastało długie milczenie. Wokulski siedział tyłem d o okna ze spuszczon ą głow ą, 
Ochocki, cicho pogwizduj ąc, rozmy ślał.  

 
Nagle ockn ął si ę i zacz ął mówi ć jakby do siebie: - Co to za dziwna pl ątanina - 
Ŝycie ludzkie! Kto by si ę spodziewał, Ŝe taki cymbał Starski mo Ŝe zrobi ć tyle 
dobrego... I wła śnie z racji, Ŝe jest cymbałem... Wokulski podniósł głow ę i 
pytaj ąco spojrzał na Ochockiego.  

 
- Prawda, Ŝe dziwne?... - ci ągnął Ochocki - a przecie Ŝ tak jest. Gdyby Starski 
był człowiekiem przyzwoitym i nie awanturował si ę z młod ą pani ą baronow ą, Dalski 
niezawodnie poparłby jego pretensje do testamentu, ba! dałby mu nawet pieni ędzy 
na proces, gdy Ŝ zyskałaby na tym i jego Ŝona. Ale Ŝe Starski jest cymbał, wi ęc 
naraził si ę baronowi i... uratował zapisy. Tym sposobem nawet nie urodzone 
jeszcze pokolenia chłopów zasławskich powinny błogo sławi ć Starskiego za to, Ŝe 
umizgał si ę do baronowej... 
- Paradoks!... - wtr ącił Wokulski. - Paradoks!... To s ą przecie fakta... A có Ŝ 
pan s ądzisz, czy Starski nie ma zasługi, Ŝe uwolnił barona od takiej Ŝony?... 
Mówiąc mi ędzy nami, to Ŝaba, nie kobieta. My ślała tylko o strojach, zabawach i 
kokietowaniu, ja nawet nie wiem, czy ona co kiedy c zytała, czy na co patrzyła z 
uwagą... Istny kawał mi ęsa przy ko ści, który udawał, Ŝe ma dusz ę, a miał 
zaledwie Ŝoł ądek... Pan jej nie znałe ś, pan nie wyobra Ŝasz sobie, co to jest za 
automat i jak tam pod wszelkimi pozorami człowiecze ństwa nie było nic 
ludzkiego... śe baron nareszcie poznał si ę na niej, to Ŝ to jakby wygrał wielki 
los... 
- Bo Ŝe miłosierny! - szepn ął Wokulski. 
- Co pan mówi? - zapytał Ochocki. 
- Nic. - Ale ocalenie zapisów nieboszczki prezesowe j i uwolnienie barona od 
takiej Ŝony to dopiero cz ąstka zasług Starskiego... Wokulski przeci ągnął si ę na 
krze śle.  

 
- Bo wyobra   pan sobie, Ŝe ten cymbał swoimi umizgami mo Ŝe przyczyni ć si ę do 
faktu rzeczywi ście doniosłego - mówił Ochocki.- Rzecz jest taka. J a nieraz 
napomykałem Dalskiemu (i zreszt ą wszystkim, którzy maj ą pieni ądze), Ŝe warto by 
zało Ŝyć w Warszawie gabinet do świadczalny do technologii chemicznej i 
mechanicznej. Bo pojmujesz pan, u nas nie ma wynala zków przede wszystkim 
dlatego, Ŝe nie ma ich gdzie robi ć... Naturalnie, baron słuchał moich wywodów 
jednym uchem, a drugim je wypuszczał. Co ś mu z tego jednak ugrz ęzło w mózgu, bo 
dzi ś, kiedy Starski połaskotał go po sercu i po Ŝebrach, mój baron, rozmy ślaj ąc 
nad sposobami wydziedziczenia Ŝony, gadał ze mn ą po całych dniach o pracowni 
technologicznej. A na co si ę to zda?... A czy ludzie istotnie zrobi ą si ę 
mądrzejsi i lepsi, gdyby im ufundowa ć pracowni ę?... A ile by kosztowała i czy ja 
podj ąłbym si ę urz ądzenia podobnej instytucji?... Kiedym za ś wyje ŜdŜał, rzeczy 
tak stan ęły, Ŝe baron wezwał do siebie rejenta i spisali jaki ś akt, który, o ile 
mogę wnosi ć z półsłówek, dotyczy wła śnie pracowni. Zreszt ą Dalski prosił mnie, 
aŜeby mu wskaza ć facetów zdolnych do dyrygowania tym interesem. No i patrz pan, 
czy to nie ironia losu, a Ŝeby takie zero jak Starski, taki gatunek publiczneg o 
męŜczyzny na pociech ę nudz ących si ę męŜatek, a Ŝeby ten frant był zarodkiem 
technologicznej pracowni!... I niech Ŝe mi teraz dowodz ą, Ŝe na świecie jest co ś 
niepotrzebnego.  

 
Wokulski otarł pot z twarzy, która przy białej chus tce wydawała si ę prawie 
popielat ą.  



- Ale mo Ŝe ja pana m ęcz ę?... - zapytał Ochocki. 
- Owszem, niech pan mówi... Chocia Ŝ... zdaje mi si ę, Ŝe pan troch ę przecenia 
zasługi tego... pana, a ju Ŝ całkiem zapomina pan... - O czym?... 
- O tym, Ŝe pracownia technologiczna wyro śnie z cierpie ń, z gruzów ludzkiego 
szcz ęścia. I nawet nie zadaje pan sobie pytania, jak ą drog ą przeszedł baron od 
miło ści dla swojej Ŝony do... pracowni technologicznej!... - A có Ŝ mnie to 
obchodzi! - zawołał Ochocki, wyrzucaj ąc r ękoma. - Kupi ć post ęp społeczny za 
cierpienia cho ćby najokropniejsze jednostki to, dalibóg! tanie kup no... 
- A czy pan przynajmniej wiesz, jakie bywaj ą cierpienia jednostek? - spytał 
Wokulski. 
- Wiem! Wiem!... Wyrywali mi przecie Ŝ bez chloroformu paznogie ć u nogi, i 
jeszcze u wielkiego palca... - Paznogie ć? - powtórzył w zamy śleniu Wokulski. - A 
czy pan zna ten dawny aforyzm: "Niekiedy duch ludzk i rozdziera si ę i walczy z 
samym sob ą"?... Kto wie, czy to nie gorsze od wyrywania pazno gcia, a mo Ŝe od 
zdarcia całej skóry? - Iii... to jaka ś niem ęska dolegliwo ść! - odparł krzywi ąc 
si ę Ochocki. - To mo Ŝe kobiety do świadczaj ą czego ś podobnego przy porodach... 
Ale m ęŜczyzna...  

 
Wokulski roze śmiał si ę gło śno.  
 
-  miejesz si ę pan ze mnie?... - ofukn ął Ochocki.  

 
- Nie, tylko z barona... A pan dlaczego nie podj ąłe ś si ę zorganizowa ć pracowni 
technologicznej?  

 
- Daj Ŝe mi pan spokój! Wol ę pojecha ć do gotowej pracowni, a nie dopiero tworzy ć 
nową, z której bym nie doczekał si ę owoców i sam zmarniał. Na to trzeba mie ć 
zdolno ści administracyjne i pedagogiczne, a ju Ŝ bynajmniej nie my śle ć o 
machinach lataj ących... - Wi ęc?... - spytał Wokulski.  

 
- Jakie wi ęc?... Byłem odebrał mój kapitalik, jaki jeszcze mam  na hipotece, a o 
który od trzech lat nie mog ę si ę doprosi ć, zmykam za granic ę i na serio bior ę 
si ę do roboty. Tutaj mo Ŝna nie tylko rozpró Ŝniaczy ć si ę, ale zgłupie ć i 
skwaśnie ć...  

 
- Pracowa ć wsz ędzie mo Ŝna. 
- Facecje!... - odparł Ochocki. - Bo nawet, pomin ąwszy brak pracowni, tu przede 
wszystkim nie ma naukowego klimatu. To jest miasto karierowiczów, mi ędzy którymi 
istotny badacz uchodzi za gbura albo wariata. Ludzi e ucz ą si ę nie dla wiedzy, 
ale dla posady; a posad ę i rozgłos zdobywaj ą przez stosunki, przez baby, przez 
rauty, czy ja wiem wreszcie przez co!... Sk ąpałem si ę w tej sadzawce. Znam 
prawdziwie uczonych, nawet ludzi z geniuszem, którz y nagle zatrzymani w swym 
rozwoju wzi ęli si ę do dawania lekcyj albo do pisania artykułów popula rnych, 
których nikt nie czyta, a cho ćby czytał, nie rozumie. Rozmawiałem z wielkimi 
przemysłowcami, my śl ąc, Ŝe skłoni ę ich do popierania nauki, cho ćby dla 
praktycznych wynalazków. I wiesz pan, com poznał?.. . Oto oni maj ą takie 
wyobra Ŝenie o nauce jak g ęsi o logarytmach. A wiesz pan, jakie wynalazki 
zainteresowałyby ich?... Tylko dwa: jeden, który by  wpłyn ął na zwi ększenie 
dywidend, a drugi, który by nauczył ich pisa ć takie kontrakty obstalunkowe, Ŝeby 
na nich mo Ŝna było okpi ć kundmana b ąd  na cenie, b ąd  na towarze. Przecie Ŝ oni, 
dopóki my śleli, Ŝe pan zrobisz szwindel na tej spółce do handlu z ce sarstwem, 
nazywali pana geniuszem; a dzi ś mówi ą, Ŝe pan masz rozmi ękczenie mózgu, poniewa Ŝ 
dałe ś swoim wspólnikom o trzy procent wi ęcej, ani Ŝeli obiecałe ś.  
 
- Wiem o tym - odparł Wokulski. - No, wi ęc spróbuj Ŝe pan mi ędzy takimi lud  mi 
pracowa ć dla nauki. Zdechniesz z głodu albo zidiociejesz!.. . Ale za to je Ŝeli 
będziesz pan umiał ta ńczy ć, gra ć na jakim instrumencie, wyst ępować w teatrze 
amatorskim, a nade wszystko bawi ć damy, aaa... to zrobisz pan karier ę. 
Natychmiast ogłosz ą pana za znakomito ść i zajmiesz takie stanowisko, na którym 
dochody dziesi ęć razy przenios ą warto ść pa ńskiej pracy. Rauty i damy, damy i 
rauty!... A poniewa Ŝ ja nie jestem lokajem, a Ŝebym miał fatygowa ć si ę na 
rautach, a damy uwa Ŝam za bardzo po Ŝyteczne, ale tylko do rodzenia dzieci, wi ęc 
umknę st ąd, chocia Ŝby do Zurychu. 



- A do Geista nie pojechałby ś pan? - spytał Wokulski.  

 
Ochocki zamy ślił si ę.  
 
- Tam potrzeba setek tysi ęcy rubli, których ja nie mam - odparł. - Zreszt ą, 
cho ćbym je miał, musiałbym pierwej przekona ć si ę, co to jest naprawd ę... Bo owe 
zmniejszanie ci ęŜaru gatunkowego ciał wygl ąda mi na bajk ę. - Przecie Ŝ 
pokazywałem panu blaszk ę - rzekł Wokulski. 
 - Aha, prawda... Niech no j ą pan poka Ŝe!... - zawołał Ochocki. Wokulskiemu 
wyst ąpił na twarz chorobliwy rumieniec i szybko znikn ął. - Ju Ŝ jej nie mam!... - 
rzekł stłumionym głosem. - Có Ŝ si ę z ni ą stało? - zdziwił si ę Ochocki. 
- Mniejsza!... Przypu ść pan, Ŝe upadła gdzie ś w kanał... Ale czy do Geista 
pojechałby ś pan, maj ąc na przykład pieni ądze?..  

 
- Owszem, pojechałbym, ale najpierwej dla sprawdzen ia faktu. Bo to, co ja wiem o 
materiałach chemicznych, wybacz pan, ale nie godzi si ę z teori ą zmienno ści 
ci ęŜarów gatunkowych poza pewn ą granic ą.  
 
Obaj umilkli, a wkrótce Ochocki opu ścił Wokulskiego.  

 
Wizyta Ochockiego zbudziła w Wokulskim nowy pr ąd my śli. Poczuł nie tylko ch ęć, 
ale Ŝądzę przypomnienia sobie do świadcze ń chemicznych i tego samego dnia wybiegł 
na miasto, a Ŝeby kupi ć retort, rurek, epruwetek tudzie Ŝ rozmaitych preparatów.  

 
Pod wpływem tej my śli wyszedł śmiało na ulic ę, nawet wsiadł w doro Ŝkę; na ludzi 
patrzył oboj ętnie i nie doznawał przykro ści, widz ąc, Ŝe jedni ciekawie 
przypatruj ą mu si ę, inni go nie poznaj ą, a inni nawet u śmiechaj ą si ę zło śliwie 
na jego widok.  

 
Ale ju Ŝ w magazynie szkieł, a jeszcze bardziej w składzie materiałów aptecznych 
przyszło mu na my śl, jak dalece osłabła w nim nie tylko energia, ale wprost 
ludzka samodzielno ść, je Ŝeli rozmowa z Ochockim przypomniała mu chemi ę, któr ą 
nie zajmował si ę od kilku lat!..  

 
"Wszystko jedno - mrukn ął - je Ŝeli mi to czas zapełni" 
Na drugi dzie ń zakupił wag ę precyzyjn ą i kilka bardziej skomplikowanych narz ędzi 
i wzi ął si ę do roboty jak ucze ń, który dopiero zaczyna studia. 
Na pocz ątek otrzymał wodór, co przypomniało mu czasy akadem ickie, kiedy to 
wyrabiało si ę wodór we flaszce owini ętej r ęcznikiem, przy pomocy puszek od 
szuwaksu. Jakie to były szcz ęśliwe czasy!... Potem przyszły mu na my śl balony 
jego pomysłu, a potem Geist, który utrzymywał, Ŝe chemia zwi ązków wodoru zmieni 
dzieje ludzko ści...  

 
"No, a gdybym tak ja za par ę lat trafił na ów metal, którego Geist poszukuje? -  
rzekł do siebie. - Geist twierdzi, Ŝe odkrycie zale Ŝy od wypróbowania kilku 
tysi ęcy kombinacji; jest to wi ęc loteria, a ja mam szcz ęście... Gdybym za ś 
znalazł taki metal, co wówczas powiedziałaby panna Izabela?..."Gniew zakipiał w 
nim na to wspomnienie. 
"Ach - szepn ął - chciałbym by ć sławnym i pot ęŜnym, a Ŝebym mógł jej dowie ść, jak 
ni ą gardz ę..." Potem przyszło mu na my śl, Ŝe pogarda nie objawia si ę ani 
gniewem, ani ch ęci ą upokorzenia kogo ś, i znowu zabrał si ę do roboty. Elementarne 
doświadczenia z wodorem sprawiały mu najwi ęcej przyjemno ści, tote Ŝ powtarzał je 
najcz ęściej.  

 
Jednego dnia zrobił sobie harmonijk ę fizyczn ą i tak gło śno na niej wygrywał, Ŝe 
nazajutrz odwiedził go sam wła ściciel domu, zapytuj ąc z cał ą uprzejmo ści ą, czy 
nie zgodziłby si ę na odst ąpienie swojego mieszkania od kwartału. - A ma pan 
kandydata? - spytał Wokulski. 
- To jest... tak jakby... Prawie mam - odpowiedział  zakłopotany gospodarz. 
- W takim razie odst ąpi ę. 



Gospodarz troch ę zdziwił si ę gotowo ści Wokulskiego, ale po Ŝegnał go bardzo 
zadowolony. Wokulski śmiał si ę.  
 
"Oczywi ście - my ślał - uwa Ŝa mnie za bzika albo za bankruta... Tym lepiej!... 
Prawdę bowiem powiedziawszy, mog ę doskonale mieszka ć w dwu pokojach zamiast 
ośmiu".  

 
Potem przychodziły chwile, Ŝe nie wiadomo dlaczego Ŝałował po śpiechu w 
odst ąpieniu mieszkania. Ale wówczas przypomniał sobie ba rona i W ęgiełka.  

 
"Baron - mówił - rozwodzi si ę z Ŝoną, która romansowała z innym; W ęgiełek 
stracił serce do swojej dlatego tylko, Ŝe na własne oczy zobaczył jednego z jej 
gachów... Có Ŝ bym wi ęc ja powinien zrobi ć?..." 
I znowu zabierał si ę do analiz, z przyjemno ści ą widz ąc, Ŝe nie bardzo stracił 
wprawę.  
 
Zaj ęcia te wybornie go pochłaniały. Niekiedy przez kilk a godzin z rz ędu nie 
myślał o pannie Izabeli, a wtedy czuł, Ŝe jego zm ęczony mózg naprawd ę wypoczywa.  
Nawet przygasła w nim obawa ludzi i ulic, i zacz ął coraz cz ęściej wychodzi ć na 
miasto.  

 
Jednego dnia pojechał a Ŝ do Łazienek; zrobił wi ęcej, gdy Ŝ spojrzał w alej ę, po 
której niegdy ś spacerował z pann ą Izabel ą. Wtem zwabione przez kogo ś łab ędzie 
rozpu ściły skrzydła i uderzaj ąc nimi o wod ę przyleciały do brzegu. Zwykły ten 
widok straszne zrobił wra Ŝenie na Wokulskim: przypomniał mu odjazd panny Izab eli 
z Zasławka... Jak szalony uciekł z parku, wpadł do doro Ŝki i z zamkni ętymi 
oczyma zajechał do domu. Tego dnia nie zajmował si ę niczym, a w nocy miał dziwny 
sen. 
 niło mu si ę, Ŝe stan ęła przed nim panna Izabela i ze łzami w oczach zapy tywała 
go, czemu j ą porzucił... Wszak Ŝe owa podró Ŝ do Skierniewic, rozmowa ze Starskim 
i jego umizgi były tylko snem. Wszak Ŝe jemu si ę to tylko śniło...  

 
Wokulski zerwał si ę z po ścieli i zapalił światło.  

 
"Co tu jest snem?... - pytał si ę. - Czy podró Ŝ do Skierniewic, czy jej Ŝal i 
wyrzuty?..." 
Do rana nie mógł zasn ąć, trapiły go kwestie i w ątpliwo ści najwi ększej wagi. "Czy 
osoby, siedz ące w słabo o świetlonym wagonie, mogły odbi ć si ę w szybie - my ślał - 
i czy to, co widziałem wówczas, nie było halucynacj ą?... Czy posiadam w tym 
stopniu j ęzyk angielski, a Ŝebym nie mógł przesłysze ć si ę co do znaczenia 
niektórych wyrazów?... Jak ja wygl ądam wobec niej, je Ŝelim zrobił tak straszny 
afront bez powodu?... Przecie Ŝ kuzyni, i jeszcze znaj ący si ę od dziecka, mog ą 
prowadzi ć nawet do ść drastyczne rozmowy, nie zdradzaj ąc niczyjego zaufania?... 
Co ja zrobiłem, nieszcz ęśliwy, je Ŝelim si ę omylił tylko pod wpływem 
nieusprawiedliwionej zazdro ści!... Wszak Ŝe ten Starski kochał si ę w baronowej, 
panna Izabela wiedziała o tym i ju Ŝ chyba nie miałaby wstydu, romansuj ąc z 
cudzym kochankiem..."  

 
Potem przypomniał sobie swoje Ŝycie obecne, tak puste, tak okropnie puste!...  
Zerwał z dotychczasowymi zaj ęciami, zerwał z lud  mi i ju Ŝ nie miał przed sob ą 
nic, no - nic. Co dalej pocznie?... Czy ma czyta ć fantastyczne ksi ąŜki? Czy 
robi ć bezcelowe do świadczenia? Czy jecha ć gdzie? Czy o Ŝeni ć si ę ze Stawsk ą?...  
Ale Ŝ cokolwiek z tego wybierze, gdziekolwiek pójdzie, n igdy nie pozb ędzie si ę 
ani Ŝalu, ani uczucia samotno ści!  

 
"No, a baron?... - rzekł do siebie. - O Ŝenił si ę ze swoj ą pann ą Ewelin ą i co?...  
Myśli dzi ś o zało Ŝeniu pracowni technologicznej, on, który mo Ŝe nawet nie 
rozumie, co znaczy technologia..." 
Dzie ń i k ąpiel pod prysznicem nadały znowu inny kierunek my ślom Wokulskiego.  

 
"Mam, co najmniej, trzydzie ści do czterdziestu tysi ęcy rubli rocznie; wydam na 
siebie dwa do trzech tysi ęcy, có Ŝ zrobi ę z reszt ą, co z maj ątkiem, który mnie 



wprost przytłacza?... Za tak ą sum ę mógłbym ustali ć byt tysi ącowi rodzin; ale co 
mi z tego, je Ŝeli jedne z nich b ędą nieszcz ęśliwymi jak W ęgiełek, a inne 
odwdzi ęcz ą mi si ę tak jak dró Ŝnik Wysocki?..." 
Znowu przypomniał sobie Geista i jego tajemniczy wa rsztat, w którym wykluwał si ę 
zarodek nowej cywilizacji. Tam wło Ŝony maj ątek i praca opłaciłaby si ę milion 
milionów razy. Tam był i cel kolosalny, i sposób za pełnienia czasu, a w 
perspektywie sława i pot ęga, jakiej nie widziano na świecie... Pancerniki 
unosz ące si ę w powietrzu!... czy mogło by ć co ś niezmierniejszego w skutkach?...  

 
"A je Ŝeli nie ja znajd ę ów metal, tylko kto ś inny, co jest bardzo 
prawdopodobne?..." - pytał sam siebie.  

 
 "No to i có Ŝ? - odpowiadał. - W najgorszym razie nale Ŝałbym do tych kilku, 
którzy wynalazek posun ęli naprzód. Taka sprawa warta przecie ofiary z 
bezu Ŝytecznego maj ątku i bezcelowego Ŝycia. Wi ęc lepiej tu zmarnowa ć si ę w 
czterech ścianach albo zgłupie ć przy preferansie ani Ŝeli tam si ęgać po 
bezprzykładn ą chwał ę?..." 
Stopniowo w duszy Wokulskiego coraz wyra  niej pocz ął zarysowywa ć si ę jaki ś 
zamiar; lecz im dokładniej pojmował go, im wi ęcej odkrywał w nim zalet, tym 
lepiej czuł, Ŝe do wykonania brakuje mu energii, a nawet pobudki.  Wola jego była 
zupełnie sparali Ŝowana; ocuci ć j ą mogło tylko silne wstrz ąśnienie. Tymczasem 
wstrz ąśnienie nie przychodziło, a codzienny bieg wypadków pogr ąŜał Wokulskiego w 
coraz gł ębszej apatii.  

 
"Ju Ŝ nie gin ę, ale gnij ę" - mówił do siebie. Rzecki, który odwiedzał go cor az 
rzadziej, patrzył na niego z przera Ŝeniem. 
-  le robisz, Stachu - odzywał si ę nieraz. -    le, le, le!... Lepiej nie Ŝyć 
ani Ŝeli tak Ŝyć...  

 
Pewnego dnia słu Ŝący oddał Wokulskiemu list zaadresowany kobiec ą r ęką. 
 
Otworzył go i przeczytał: 
"Musz ę si ę z panem widzie ć, czekam dzi ś o trzeciej po południu. W ąsowska" "Czego 
ona mo Ŝe chcie ć ode mnie?..." - zapytał zdumiony.  

 
Ale przed trzeci ą pojechał. 
 Punkt o trzeciej Wokulski znalazł si ę w przedpokoju W ąsowskiej. Lokaj, nawet 
nie pytaj ąc, kim jest, otworzył drzwi do salonu, po którym sz ybkimi krokami 
spacerowała pi ękna wdowa. Była w ciemnej sukni, doskonale uwydatni aj ącej jej 
pos ągową figur ę; rude włosy, jak zwykle, były zebrane w ogromny w ęzeł, ale 
zamiast szpilki tkwił w nich w ąski sztylecik ze złot ą r ękoje ści ą. Na jej widok 
ogarn ęło Wokulskiego osobliwe uczucie rado ści i rozrzewnienia; podbiegł do niej 
i gor ąco ucałował jej r ękę. -  

 
Nie powinna bym mówi ć z panem!... - rzekła pani W ąsowska wydzieraj ąc mu r ękę 
- W takim razie po có Ŝ mnie pani wezwała? - odparł zdziwiony. Zdawało mu si ę, Ŝe 
go na wst ępie oblano zimn ą wod ą. - Niech pan siada. 
Wokulski siadł milcz ąc; pani W ąsowska wci ąŜ chodziła po salonie.  
- Doskonale si ę pan popisuje, nie ma co mówi ć!... - zacz ęła po chwili wzburzonym 
głosem. - Naraził pan osob ę z towarzystwa na plotki, jej ojca na chorob ę, cał ą 
rodzin ę na przykro ści... Zamyka si ę pan po par ę miesi ęcy w domu, robi pan zawód 
kilkunastu ludziom, którzy mu nieograniczenie ufali , a potem nawet poczciwy 
ksi ąŜę wszystkie pa ńskie dziwactwa nazywa "przyczynkiem do działalno ści 
kobiet..." Winszuj ę panu... Gdyby Ŝ to jeszcze zrobił jaki student...  

 
Nagle umilkła... Wokulski był strasznie zmieniony. 
- Ach, có Ŝ znowu, przecie Ŝ mi pan chyba nie zemdlejesz?.. - rzekła 
przestraszona. - Dam panu wody albo wina...  
- Dzi ękuj ę pani - odparł.  
Jego twarz bardzo szybko odzyskała naturaln ą barw ę i spokojny wyraz.  
- Widzi pani, Ŝe naprawd ę nie jestem zdrów. 
Pani W ąsowska zacz ęła mu si ę pilnie przypatrywa ć. 



- Tak - mówiła - troch ę pan zeszczuplał, ale z t ą brod ą jest panu wcale 
nie  le... Nie powinien pan jej goli ć... Wygl ąda pan interesuj ąco...  

 
Wokulski rumienił si ę jak dzieciak. Słuchał pani W ąsowskiej i dziwił si ę, 
czuj ąc, Ŝe jest wobec niej nie śmiały, prawie zawstydzony. 
"Co si ę ze mn ą dzieje?..," - pomy ślał. - W ka Ŝdym razie powinien pan zaraz 
wyjecha ć na wie ś - ci ągnęła dalej. - Kto słyszał siedzie ć w mie ście na pocz ątku 
sierpnia?... O, basta, mój panie...  

 
Pojutrze zabieram pana do siebie, bo inaczej cie ń nieboszczki prezesowej nie 
dałby mi spokoju... Od dzisiejszego dnia przychodzi  pan do mnie na obiady i 
kolacje; po obiedzie jedziemy na spacer, a pojutrze ... b ąd  zdrowa, Warszawo!...  

 
Dosyć tego... Wokulski był tak zahukany, Ŝe nie umiał zdoby ć si ę na odpowied  . 
Nie wiedział, co zrobi ć z r ękoma, i czuł, Ŝe na twarz bij ą mu ognie.  

 
Zadzwoniła. Wszedł lokaj. 
- Prosz ę poda ć wina - rzekła pani W ąsowska. - Wiesz, tego ma ślacza... Panie 
Wokulski, niech pan zapali papierosa.  

 
Wokulski natychmiast zapalił papierosa, modl ąc si ę w duszy, Ŝeby mógł zapanowa ć 
nad dr Ŝeniem r ąk. Lokaj przyniósł wino i dwa kieliszki; pani W ąsowska nalała 
oba. 
- Pij pan - rzekła. 
Wokulski wypił duszkiem. 
- O tak, to lubi ę!... Za pa ńskie zdrowie! - dodała pij ąc. - A teraz musi pan 
wypi ć za moje... 
Wokulski wypił drugi kieliszek. 
- A teraz wypije pan za spełnienie moich zamiarów.. . Prosz ę... prosz ę... tylko 
natychmiast... 
- Za pozwoleniem pani - odparł - ale ja nie chc ę upi ć si ę. - Wi ęc pan nie Ŝyczy 
mi spełnienia zamiarów? 
- Owszem, ale musz ę je pierwej pozna ć. - Doprawdy?... - zawołała pani W ąsowska.  
- A to co ś zupełnie nowego... Dobrze, niech pan nie pije.  

 
Zacz ęła patrze ć w okno, uderzaj ąc nog ą w podłog ę. Wokulski zamy ślił si ę.  

 
Milczenie trwało par ę minut, nareszcie przerwała je pani. - Słyszałe ś pan, co 
zrobił baron?... Jak si ę to panu podoba?...  

 
- Dobrze zrobił - odparł Wokulski ju Ŝ zupełnie spokojnym tonem. 
Pani W ąsowska zerwała si ę z fotelu. 
- Co?!... - zawołała. - Pan bronisz człowieka, któr y okrył ha ńbą kobiet ę?...  
Brutala, egoist ę, który dla dogodzenia zem ście nie cofn ął si ę przed najni Ŝszymi 
środkami...  

 
- Có Ŝ on zrobił? 
- Ach, wi ęc pan nic nie wiesz... Wyobra   pan sobie, Ŝe za Ŝądał rozwodu z Ŝoną i 
aŜeby skandal zrobi ć jeszcze gło śniejszym, strzelał si ę ze Starskim... 
- To prawda - rzekł Wokulski po namy śle. - Bo przecie Ŝ, nie mówi ąc nikomu, mógł 
był tylko sobie w łeb strzeli ć, zapisawszy pierwej Ŝonie maj ątek.  

 
Pani W ąsowska wybuchn ęła gniewem. 
- Z pewno ści ą - rzekła - tak by zrobił ka Ŝdy m ęŜczyzna maj ący iskr ę 
szlachetno ści i poczucia honoru... Wolałby si ę sam zabi ć ani Ŝeli ci ągnąć pod 
pr ęgierz biedn ą kobiet ę, słab ą istot ę, nad któr ą tak łatwa jest zemsta, kiedy 
si ę ma za sob ą maj ątek, stanowisko i przes ądy publiczne!... Ale po panu nie 
spodziewałam si ę tego... Cha! cha! cha!... I to jest ten nowy człow iek, ten 
bohater, który cierpi i milczy... O, wy wszyscy jes te ście jednakowi!... - 
Przepraszam, ale... o co wła ściwie ma pani pretensj ę do barona? Z oczu pani 
Wąsowskiej posypały si ę błyskawice.  

 



- Kochał baron Ewelin ę czy nie?... - zapytała. 
- Wariował za ni ą! 
- Otó Ŝ nieprawda, on udawał, Ŝe j ą kocha, kłamał, Ŝe ubóstwia... Ale przy 
najpierwszej sposobno ści dowiódł, Ŝe nawet nie traktował jej jak równego sobie 
człowieka, ale jak niewolnic ę, której za chwil ę słabo ści mo Ŝna zało Ŝyć powróz na 
szyj ę, wyci ągnąć na rynek, okry ć sromot ą... O, wy panowie świata, obłudnicy!... 
Dopóki was za ślepia zwierz ęcy instynkt, włóczycie si ę u nóg, gotowi ście spełni ć 
podło ść, kłamiecie, ty najdro Ŝsza... ty ubóstwiana... za ciebie oddałbym 
Ŝycie... Kiedy za ś biedna ofiara uwierzy waszym krzywoprzysi ęstwom, zaczynacie 
si ę nudzi ć, a je Ŝeli i w niej odezwie si ę ludzka, ułomna natura, depczecie j ą 
nogami... Ach, jakie to oburzaj ące, jakie to nikczemne... Czy mi pan co 
nareszcie odpowiesz?...  

 
- Czy pani baronowa nie romansowała z panem Starski m? - zapytał Wokulski. - 
O!... zaraz romansowała. Flirtowała go, zreszt ą miała do niego feblik... - 
Feblik?... Nie znałem tego wyrazu. Wi ęc je Ŝeli miała feblik do Starskiego, to po 
cóŜ wyszła za barona? 
- Bo j ą o to błagał na kl ęczkach... groził, Ŝe odbierze sobie Ŝycie... 
- Przepraszam, ale... Czy on j ą błagał tylko o to, a Ŝeby raczyła przyj ąć jego 
nazwisko i maj ątek, czy te Ŝ i o to, a Ŝeby nie miała feblika do innych 
męŜczyzn?... 
- A wy?... a m ęŜczy  ni?... co wyrabiacie przed ślubem i po ślubie?... Wi ęc 
kobieta... - Prosz ę pani, nam, jeszcze kiedy jeste śmy dzie ćmi, tłomacz ą, Ŝeśmy 
zwierz ęta i Ŝe jedynym sposobem uczłowieczenia si ę jest miło ść dla kobiety, 
której szlachetno ść, niewinno ść i wierno ść troch ę pow ści ągaj ą świat od zupełnego 
zbydl ęcenia. No, i my wierzymy w t ę szlachetno ść, niewinno ść et caetera, 
ubóstwiamy j ą, padamy przed ni ą na kolana...  

 
- I słusznie, bo jeste ście daleko mniej warci od kobiet.  

 
- Uznajemy to na tysi ące sposobów i twierdzimy, Ŝe wprawdzie m ęŜczyzna tworzy 
cywilizacj ę, ale dopiero kobieta u świ ęca j ą i wyciska na niej idealniejsze 
pi ętno... Je Ŝeli jednak kobiety maj ą nas na śladowa ć pod wzgl ędem owej 
zwierz ęcości, to niby czym Ŝe b ędą lepsze od nas, a nade wszystko: za co mamy je 
ubóstwia ć?... 
- Za miło ść.  
 
- I to pi ękna rzecz! Ale je Ŝeli pan Starski otrzymuje miło ść za swoje w ąsiki i 
spojrzenia, to znowu inny pan nie ma racji dawa ć za ni ą nazwiska, maj ątku i 
swobody.  

 
- Ja pana coraz mniej rozumiem - rzekła pani W ąsowska. - Uznajesz pan, Ŝe 
kobiety s ą równe m ęŜczyznom czy nie?.. - W sumie s ą równe, w szczegółach nie! 
Umysłem i prac ą przeci ętna kobieta jest ni Ŝsz ą od m ęŜczyzny; ale obyczajami i 
uczuciem ma by ć od niego o tyle wy Ŝsz ą, Ŝe kompensuje tamte nierówno ści. 
Przynajmniej tak nam to ci ągle mówi ą, my w to wierzymy i pomimo wielu ni Ŝszo ści 
kobiet stawiamy je wy Ŝej od nas... Je Ŝeli za ś pani baronowa zrzekła si ę swoich 
zalet, a Ŝe si ę ich od dawna zrzekła, to śmy widzieli wszyscy, wi ęc nie mo Ŝe 
dziwi ć si ę, Ŝe straciła i przywileje. M ąŜ pozbył si ę jej jako nieuczciwego 
wspólnika. - Ale Ŝ baron to niedoł ęŜny starzec!... 
- Po có Ŝ za niego wyszła, po co nawet słuchała jego miłosny ch paroksyzmów? 
- Wi ęc pan nie pojmujesz tego, Ŝe kobieta mo Ŝe by ć zmuszon ą do sprzedania 
si ę?... - zapytała pani W ąsowska, bledn ąc i rumieni ąc si ę. 
- Pojmuj ę, pani, bo... ja sam kiedy ś... sprzedałem si ę, tylko nie dla zyskania 
maj ątku, ale z n ędzy...  

 
- Có Ŝ dalej? 
- Ale Ŝona moja przede wszystkim z góry nie pos ądzała mnie o niewinno ść, a ja 
jej, co prawda, nie obiecywałem miło ści. Byłem bardzo lichym m ęŜem, ale za to, 
jak człowiek kupiony, byłem najlepszym subiektem i najwierniejszym jej sług ą.  

 



Chodziłem z ni ą po ko ściołach, koncertach, teatrach, bawiłem jej go ści i 
faktycznie potroiłem dochody ze sklepu.  
 
- I nie miałe ś pan kochanek?  

 
- Nie, pani. Tak gorzko odczuwałem moj ą niewol ę, Ŝem po prostu nie śmiał patrze ć 
na inne kobiety. Niech wi ęc pani przyzna, Ŝe mam prawo by ć surowym s ędzi ą pani 
baronowej, która, sprzedaj ąc si ę, wiedziała, Ŝe nie kupowano od niej... jej 
pracy... - Okropno ść! - szepn ęła pani W ąsowska, patrz ąc w ziemi ę. - Tak, pani. 
Handel lud  mi jest rzecz ą okropn ą, a jeszcze okropniejsz ą handel samym sob ą. Ale 
dopiero transakcje zawierane w złej wierze s ą rzecz ą haniebn ą.  

 
Gdy si ę taka sprawa wykryje, nast ępstwa musz ą by ć bardzo przykre dla strony 
zdemaskowanej. 
Jaki ś czas oboje siedzieli milcz ąc. Pani W ąsowska była zirytowana, Wokulski 
spos ępniał.  

 
- Nie!... - zawołała nagle - ja musz ę z pana wydoby ć zdanie stanowcze... 
- O czym? - O ró Ŝnych kwestiach, na które mi pan odpowie jasno i wyr a nie.  

 
- Czy to ma by ć egzamin? 
- Co ś na kształt tego. - Słucham pani ą.  
 
MoŜna było my śle ć, Ŝe si ę waha; przemogła si ę jednak i zapytała:  

 
- Wi ęc utrzymuje pan, Ŝe baron miał prawo odepchn ąć i zniesławi ć kobiet ę?... 
- Która go oszukała?... Miał. 
- Co pan nazywa oszustwem? - Przyjmowanie uwielbie ń barona pomimo feblika, jak 
pani mówi, do pana Starskiego. 
Pani W ąsowska przygryzła usta. - A baron ile miał takich f eblików?... 
- Zapewne tyle, na ile mu starczyło ochoty i okazji  - odparł Wokulski. - Ale 
baron nie pozował na niewinno ść, nie nosił tytułu specjalisty od czysto ści 
obyczajów, nie był za to otaczany hołdami... Gdyby baron zdobył czyje ś serce, 
twierdz ąc, Ŝe nigdy nie miał kochanek, a miał je, byłby tak Ŝe oszustem. Co 
prawda, nie tego w nim szukano. 
Pani W ąsowska u śmiechn ęła si ę.  
 
- Wyborny pan jeste ś!... A która Ŝ kobieta twierdzi czy zapewnia was, Ŝe nie 
miała kochanków?...  

 
- Ach, wi ęc pani ich miała... - Mój panie!... - wybuchn ęła wdówka, zrywaj ąc si ę.  
Wnet jednak opami ętała si ę i rzekła chłodno: 
- Zastrzegam sobie u pana niejak ą wzgl ędność w wyborze argumentów.  

 
- Na co to?... Przecie Ŝ oboje mamy równe prawa, a ja wcale si ę nie obra Ŝę, 
je Ŝeli pani zapyta mnie o liczb ę moich kochanek. 
- Nie ciekawam. 
Zacz ęła chodzi ć po salonie. W Wokulskim zadrgał gniew, ale go opan ował. 
- Tak, przyznaj ę panu - mówiła - Ŝe nie jestem woln ą od przes ądów. No, ale ja 
jestem tylko kobiet ą, mam mózg l Ŝejszy, jak utrzymuj ą wasi antropologowie: 
zreszt ą jestem sp ętana stosunkami, nałogami i Bóg wie czym!... Gdybym  jednak 
była rozumnym m ęŜczyzn ą jak pan i wierzyła w post ęp jak pan, umiałabym otrz ąsnąć 
si ę z tych naleciało ści, a cho ćby tylko uzna ć, Ŝe pr ędzej lub pó  niej kobiety 
muszą by ć równouprawnione.  

 
- Niby pod wzgl ędem tych feblików?... 
- Niby... niby... - przedrze  niała go. - Wła śnie mówi ę o tych feblikach...  

 
- O!... to po có Ŝ mamy czeka ć na w ątpliwe rezultaty post ępu? Ju Ŝ dzi ś jest 
bardzo wiele kobiet równouprawnionych pod tym wzgl ędem. Tworz ą nawet pot ęŜne 
stronnictwo, nazywaj ące si ę kokotami... Ale dziwna rzecz: posiadaj ąc wzgl ędy 



męŜczyzn, panie te nie ciesz ą si ę Ŝyczliwo ści ą kobiet...  

 
- Z panem nie mo Ŝna rozmawia ć, panie Wokulski - upomniała go wdówka. 
- Nie mo Ŝna ze mn ą rozmawia ć o równouprawnieniu kobiet? 
Pani W ąsowskiej zapłon ęły oczy i krew uderzyła na twarz. Usiadła gwałtowni e na 
fotelu i uderzywszy r ęką w stół, zawołała: 
- Dobrze!... otó Ŝ wytrzymam pa ński cynizm i b ędę mówiła nawet o kokotach...  
Dowiedz Ŝe si ę pan, Ŝe trzeba mie ć bardzo niski charakter, a Ŝeby zestawia ć te 
damy, które sprzedaj ą si ę za pieni ądze, z kobietami uczciwymi i szlachetnymi, 
które oddaj ą si ę z miło ści...  

 
- Ci ągle pozuj ąc na niewinno ść...  

 
- Chocia Ŝby. 
- I po kolei oszukuj ąc naiwnych, którzy temu wierz ą. - A co im szkodzi 
oszustwo?... - zapytała, zuchwale patrz ąc mu w oczy. Wokulski zaci ął z ęby, ale 
opanował si ę i mówił spokojnie: 
- Prosz ę pani, co by te Ŝ powiedzieli o mnie moi wspólnicy, gdybym ja zamias t 
sze ściukro ć stu tysi ęcy rubli maj ątku, jak to ogłoszono, miał sze ść tysi ęcy i 
nie protestował przeciw pogłoskom?... Chodzi przeci eŜ tylko o dwa zera... 
- Wył ączmy kwestie pieni ęŜne - przerwała pani W ąsowska. 
- Aha!... A wi ęc co sama pani powiedziałaby o mnie, gdybym ja na p rzykład 
nazywał si ę nie Wokulski, ale - Wolkuski i za pomoc ą tak małego przestawienia 
liter zdobył Ŝyczliwo ść nieboszczki prezesowej, wcisn ął si ę do jej domu i tam 
miał honor pozna ć pani ą?... Jak by pani nazwała ten sposób robienia znajom ości i 
pozyskiwania ludzkich wzgl ądów?... Na ruchliwej twarzy pani W ąsowskiej 
odmalowało si ę uczucie wstr ętu. 
- Jaki Ŝ to znowu ma zwi ązek ze spraw ą barona i jego Ŝony?...- odparła. 
- Ma, prosz ę pani, ten zwi ązek, Ŝe na świecie nie wolno przywłaszcza ć sobie 
tytułów. Kokota mo Ŝe by ć zreszt ą u Ŝyteczn ą kobiet ą i nikt nie ma prawa robi ć jej 
wymówek za specjalno ść; ale kokota maskuj ąca si ę pozorami tak zwanej 
nieskazitelno ści jest oszustk ą. A za to ju Ŝ moŜna robi ć wymówki. - Okropno ść!... 
- wybuchn ęła pani W ąsowska. - Ale mniejsza... Powiedz mi pan jednak, co  świat 
traci na podobnej mistyfikacji?... Wokulskiemu zacz ęło szumie ć w uszach. 
-  wiat niekiedy zyskuje, je Ŝeli jaki ś naiwny prostak wpada w obł ęd zwany 
miło ści ą idealn ą i za cen ę najwi ększych niebezpiecze ństw zdobywa maj ątek, aby go 
zło Ŝyć u stóp swego ideału... Ale świat czasem traci, je Ŝeli ten wariat, 
odkrywszy mistyfikacj ę upada złamany, do niczego niezdolny... Albo... nie  
rozporz ądziwszy maj ątkiem, rzuca si ę... To jest... strzela si ę z panem Starskim 
i dostaje kul ą po Ŝebrach...  wiat traci, pani, jedno zabite szcz ęście, jeden 
zwichni ęty umysł, a mo Ŝe i człowieka, który mógł co ś zrobi ć...  

 
- Ten człowiek sam sobie winien... 
- Ma pani racj ę: byłby winien, gdyby, spostrzegłszy si ę, nie post ąpił jak baron 
i nie zerwał ze swoim ogłupieniem i ha ńbą... 
- Krótko mówi ąc - rzekła pani W ąsowska - m ęŜczy  ni nie zrzekn ą si ę dobrowolnie 
swoich dzikich przywilejów wobec kobiet...  

 
- To jest: nie uznaj ą przywileju zwodzenia... 
- Kto za ś odrzuca układy - mówiła z uniesieniem - ten rozpoc zyna walk ę...  

 
- Walk ę?.. - powtórzył śmiej ąc si ę Wokulski. 
- Tak, walk ę, w której strona silniejsza zwyci ęŜy... A kto silniejszy, to 
dopiero zobaczymy!... - zawołała, potrz ąsaj ąc r ęką. 
W tej chwili stała si ę rzecz dziwna. Wokulski nagle schwycił pani ą Wąsowsk ą za 
obie r ęce i umie ścił je mi ędzy trzema palcami swojej. - Có Ŝ to znaczy?... - 
zapytała bledn ąc. 
- Próbujemy, kto silniejszy - odparł. 
- No... ju Ŝ dosy ć Ŝartów... - Nie, pani, to nie s ą Ŝarty... To tylko mały dowód, 
Ŝe z pani ą, jako reprezentantk ą walki, mog ę zrobi ć, co mi si ę podoba. Tak czy 
nie? 



- Pu ść mnie pan - zawołała, szarpi ąc si ę - bo zawołam na słu Ŝbę... Wokulski 
puścił jej r ęce.  

 
- Ach, wi ęc b ędziecie panie walczy ć z nami przy pomocy słu Ŝby?... Ciekawym, 
jakiego wynagrodzenia za Ŝądaliby ci sprzymierze ńcy i czy pozwoliliby nie 
dotrzymywa ć zobowi ązań? 
Pani W ąsowska przypatrywała mu si ę naprzód z lekk ą trwog ą, potem z oburzeniem, w 
końcu wzruszyła ramionami. 
- Wie pan, co mi na my śl przyszło?  

 
- śem oszalał. 
- Co ś na kształt tego.  

 
- Wobec tak pi ęknej kobiety i przy takiej dyskusji byłoby to rzecz ą naturaln ą. 
- Ach, jaki Ŝ płaski kompliment!... - zawołała z grymasem.- W ka Ŝdym razie musz ę 
wyznać, Ŝeś mi pan troch ę zaimponował. Troch ę... Ale nie wytrzymałe ś pan w roli, 
puściłe ś mi r ęce, i to mnie rozczarowało...  

 
- O, ja potrafiłbym nie pu ści ć r ąk. - A ja potrafiłabym zawoła ć na słu Ŝbę...  

 
- A ja, przepraszam pani ą, potrafiłbym zakneblowa ć usta... 
- Co?... co?... 
- To, co powiedziałem. Pani W ąsowska znowu si ę zadziwiła. - Wie pan - rzekła, 
zakładaj ąc po napoleo ńsku r ęce - Ŝe pan jest albo bardzo oryginalny, albo... 
bardzo  le wychowany... - Wcale nie jestem wychowany...  

 
- Wi ęc istotnie oryginalny - szepn ęła. - Szkoda, Ŝe z tej strony nie dałe ś si ę 
pan pozna ć Beli...  

 
Wokulski osłupiał. Nie na d  wi ęk tego imienia, ale z powodu zmiany, jak ą uczuł w 
sobie. Panna Izabela wydała mu si ę całkiem oboj ętn ą, a natomiast zacz ęła go 
interesowa ć pani W ąsowska. - Trzeba jej było - ci ągnęła - od razu wyło Ŝyć swoje 
teorie tak jak mnie, a nie wynikłyby mi ędzy wami nieporozumienia. 
- Nieporozumienia?... - spytał Wokulski, szeroko ot wieraj ąc oczy. 
- Tak, bo o ile wiem, ona panu gotowa przebaczy ć. 
- Przebaczy ć?... - Jeste ś pan, widz ę, jeszcze bardzo... osłabiony - mówiła 
oboj ętnym tonem - je Ŝeli nie czujesz, Ŝe post ępek pa ński był brutalny... Wobec 
pańskich ekscentryczno ści nawet baron wygl ąda na eleganckiego człowieka. 
Wokulski roze śmiał si ę tak szczerze, i Ŝ jego samego to zaniepokoiło. Pani 
Wąsowska mówiła dalej:  

 
-  miejesz si ę pan?... Wybaczam, poniewa Ŝ rozumiem taki śmiech... Jest to 
najwy Ŝszy stopie ń cierpienia... 
- Przysi ęgam pani, Ŝe od dziesi ęciu tygodni nie czułem si ę tak swobodnym... Bo Ŝe 
mój!... nawet od paru lat... Zdaje mi si ę, Ŝe przez cały ten czas szarpała mi 
mózg jaka ś straszna zmora i przed chwil ą znikła... Teraz dopiero czuj ę, Ŝe 
jestem ocalony, i to dzi ęki pani... 
Głos mu dr Ŝał. Wzi ął j ą za obie r ęce i całował prawie nami ętnie. Pani W ąsowskiej 
zdawało si ę, Ŝe dostrzegła w jego oczach co ś na kształt łez.  

 
- Ocalony!... Uwolniony!... - powtarzał. 
- Posłuchaj mnie pan - mówiła zimno, cofaj ąc r ęce. - Wszystko wiem, co mi ędzy 
wami zaszło... Post ąpiłe ś pan niegodziwie, podsłuchuj ąc rozmow ę, któr ą znam, w 
najdrobniejszych szczegółach, a nawet wi ęcej... Była to najzwyklejsza 
flirtacja... - Ach, wi ęc to jest flirtacja?... - przerwał. - To, co robi k obiet ę 
podobn ą do restauracyjnej serwetki, któr ą ka Ŝdy mo Ŝe obciera ć usta i palce?... 
To jest flirtacja, bardzo dobrze!... 
- Milcz pan!... - zawołała pani W ąsowska. - Nie przecz ę, Ŝe Bela post ąpiła  le, 
ale... os ąd  pan sam siebie, je Ŝeli powiem, Ŝe ona pana... 
- Kocha, czy tak? - spytał Wokulski, bawi ąc si ę swoj ą brod ą. - O, kocha!... 
Dopiero Ŝałuje pana. Nie chc ę si ę wdawa ć w szczegóły, do ść, je Ŝeli powiem, Ŝe 
widywałam j ą przez dwa miesi ące prawie co dzie ń... śe przez ten czas mówiła 



tylko o panu i Ŝe najulubie ńszym miejscem jej przeja ŜdŜek jest... zamek 
zasławski!... Ile razy siadała na tym wielkim kamie niu z napisem, ile razy 
widziałam łzy w jej oczach... A nawet raz rozpłakał a si ę na dobre, powtarzaj ąc 
wyryty tam dwuwiersz: 
Wszędzie i zawsze b ędę ja przy tobie, 
Bom wszędzie cz ąstk ę mej duszy zostawi! 
 - Có Ŝ pan na to?... 
- Co ja na to?.. - powtórzył Wokulski. - Przysi ęgam, Ŝe jedynym moim Ŝyczeniem w 
tej chwili jest, a Ŝeby zagin ął najdrobniejszy ślad mojej znajomo ści z pann ą 
Łęck ą... A przede wszystkim ten nieszcz ęśliwy kamie ń, który j ą tak roztkliwia. - 
Gdyby to była prawda, miałabym pi ękny dowód m ęskiej stało ści...  

 
- Nie, miałaby pani tylko dowód cudownej kuracji - mówił wzruszony. - O Bo Ŝe!... 
zdaje mi si ę, Ŝe mnie kto ś na par ę lat zamagnetyzował, Ŝe przed dziesi ęcioma 
tygodniami zbudzono mnie nieumiej ętnie i Ŝe dopiero dzi ś ockn ąłem si ę 
naprawd ę...  

 
- Pan to mówisz na serio?... - Czyli Ŝ pani nie widzi, jaki jestem szcz ęśliwy?... 
Odzyskałem siebie i znowu nale Ŝę do siebie... Niech mi pani wierzy, Ŝe jest to 
cud, którego najzupełniej nie rozumiem, ale który p orówna ć moŜna tylko z 
przebudzeniem z letargu człowieka, który ju Ŝ le Ŝał w trumnie. - I czemu pan to 
przypisuje?... - zapytała, spuszczaj ąc oczy. 
- Przede wszystkim pani... A nast ępnie temu, Ŝe nareszcie zdobyłem si ę na jasne 
sformułowanie przed kim ś rzeczy, któr ąm od dawna rozumiał, alem nie miał odwagi 
uzna ć. Panna Izabela to kobieta innego gatunku ani Ŝeli ja i tylko jakie ś 
obł ąkanie mogło mnie przyku ć do niej. - I co pan zrobi po tym ciekawym odkryciu ? 
- Nie wiem. 
- Nie znalazł pan czasem kobiety swego gatunku?... 
- Mo Ŝe. - Zapewne jest ni ą ta pani... pani Sta... Sta... 
- Stawska?... Nie. Pr ędzej byłaby ni ą pani. 
Pani W ąsowska podniosła si ę z fotelu z min ą bardzo uroczyst ą. 
- Rozumiem - rzekł Wokulski. - Mam ju Ŝ odej ść? 
 
- Jak pan uwa Ŝa. - I na wie ś nie pojedziemy razem? - O, to z pewno ści ą... 
Chocia Ŝ... nie broni ę panu przyjecha ć tam...  

 
Zapewne b ędzie u mnie Bela... 
- W takim razie nie przyjad ę. - Nie twierdz ę, Ŝe b ędzie. - I zastałbym tylko 
samą pani ą? 
- Przypuszczam. 
- I rozmawialiby śmy tak jak dzisiaj?... Je  dziliby śmy na spacer jak wówczas?..  

 
- I naprawd ę rozpocz ęłaby si ę mi ędzy nami wojna - odparła pani W ąsowska. 
- Ostrzegam, Ŝebym j ą wygrał. 
- Doprawdy?... I mo Ŝe zrobiłby mnie pan swoj ą niewolnic ą?... 
- Tak. Przekonałbym, Ŝe potrafi ę mie ć władz ę, a pó  niej u nóg pani błagałbym, 
aŜeby ś przyj ęła mnie za swego niewolnika... Pani W ąsowska odwróciła si ę i wyszła 
z salonu. Na progu zatrzymała si ę chwil ę i z lekka odwracaj ąc głow ę, rzekła: - 
Do widzenia... na wsi!... Wokulski opu ścił jej mieszkanie jak pijany. Znalazłszy 
si ę na ulicy szepn ął:  

 
"Oczywi ście, zgłupiałem". Spojrzał za siebie i zobaczył w o knie pani ą Wąsowsk ą, 
która wygl ądała spoza firanki.  

 
"Do licha! - pomy ślał. - Czy ja znowu nie wlazłem w jak ą awantur ę?..." 
Id ąc ulic ą, Wokulski wci ąŜ zastanawiał si ę nad zmian ą, jaka w nim zaszła. 
Zdawało mu si ę, Ŝe z otchłani, w której panuje noc i obł ęd, wydobył si ę na jasny 
dzie ń. Pulsa biły mu silniej, oddychał szerzej, my śli toczyły si ę z niezwykł ą 
swobodą; czuł jak ąś rze śkość w całym organizmie i nie daj ący si ę opisa ć spokój w 
sercu. Ju Ŝ nie dra Ŝnił go ruch uliczny, a cieszyły tłumy. Niebo miało 
ciemniejsz ą barw ę, domy wygl ądały zdrowiej, a nawet kurz, nasycony potokami 
światła, był pi ękny. 



Najwi ększ ą jednak przyjemno ść robił mu widok młodych kobiet, ich gi ętkich 
ruchów, u śmiechaj ących si ę ust i wabi ących spojrze ń. Kilka z nich spojrzało mu 
prosto w oczy z wyrazem słodkiej tkliwo ści i kokieterii; Wokulskiemu serce 
uderzyło śpieszniej, jaki ś pr ąd dra Ŝni ący przeleciał po nim od stóp do głów.  

 
"Ładne!..." - pomy ślał.  

 
Wnet jednak przypomniał sobie pani ą Wąsowsk ą i musiał przyzna ć, Ŝe spomi ędzy 
tych ładnych ona jest najładniejsza, a co lepiej, n ajpon ętniejsza... Co to za 
figura, jaki wspaniały kontur nogi, a płe ć, a oczy maj ące w sobie co ś z 
brylantów i aksamitu... Byłby przysi ągł, Ŝe czuje zapach jej ciała, Ŝe słyszy 
spazmatyczny śmiech, i w głowie zaszumiało mu na sam ą my śl zbli Ŝenia si ę do 
niej.  

 
"Co to musi by ć za w ściekła kobieta!... - szepn ął. - K ąsałbym j ą..." 
Widmo pani W ąsowskiej tak go prze śladowało i dra Ŝniło, Ŝe nagle przyszedł mu 
projekt odwiedzi ć j ą jeszcze dzi ś wieczorem.  

 
"Przecie Ŝ zaprosiła mnie na obiady i kolacje - mówił do sieb ie czuj ąc, Ŝe w nim 
coś kipi. - Wyrzuci mnie za drzwi?... Po có Ŝ by mnie kokietowała. śe nie ma do 
mnie wstr ętu, wiem nie od dzisiaj, no, a ja, dalibóg, mam na ni ą apetyt, który 
tak Ŝe co ś wart..."  

 
Wtem przeszła obok niego jaka ś szatynka z fiołkowymi oczyma i twarz ą dziecka, a 
Wokulski spostrzegł ze zdziwieniem, Ŝe i ta mu si ę podoba. 
O kilkana ście kroków od swojego domu usłyszał wołanie:  

 
- Hej!... hej!... Stachu!... 
Wokulski odwrócił głow ę i pod werand ą cukierni zobaczył Szumana. Doktór zostawił 
nie doko ńczon ą porcj ę lodów, rzucił na stół srebrn ą czterdziestówk ę i wybiegł do 
niego. 
- Id ę do ciebie - mówił Szuman, bior ąc go pod r ękę. - Wiesz co, Ŝe dawno ju Ŝ nie 
miałe ś tak byczej miny... Zało Ŝę si ę, Ŝe wrócisz do spółki i porozp ędzasz tych 
parchów... Co za fizjognomia... co za oko... Dzi ś dopiero poznaj ę dawnego 
Stacha!...  

 
Min ęli bram ę, schody i weszli do mieszkania. 
- A ja w tej chwili my ślałem, Ŝe grozi mi jaka ś nowa choroba... rzekł Wokulski 
ze śmiechem. - Chcesz cygaro? - Dlaczego grozi?  

 
- Wyobra   sobie, Ŝe moŜe od godziny ogromne wra Ŝenie robi ą na mnie kobiety...  
Jestem przestraszony... 
Szuman roze śmiał si ę na cały głos.  

 
- Pyszny jeste ś... Zamiast wyda ć obiad na znak rado ści, to ten si ę boi... A có Ŝ 
ty my ślisz, Ŝe wówczas byłe ś zdrów, kiedy ś wariował za jedn ą kobiet ą? Dzi ś 
jeste ś zdrów, kiedy ci si ę wszystkie podobaj ą, i nie masz nic pilniejszego jak 
postara ć si ę o wzgl ędy tej, która ci najlepiej przypadnie do gustu.  

 
- Bah!... A gdyby to była wielka dama?... 
- Tym lepiej... tym lepiej... Wielkie damy s ą daleko smaczniejsze od pokojówek.  
Kobieco ść ogromnie zyskuje na szyku i inteligencji, a nade w szystko na dumie.  

 
Jakie czekaj ą ci ę idealne rozmowy, jakie miny pełne godno ści... Ach, powiadam 
ci, to ze trzy razy wi ęcej warte... Po twarzy Wokulskiego przeleciał cie ń.  
 
- Oho! - zawołał Szuman - ju Ŝ widz ę obok ciebie długie ucho tego patrona, na 
którym Chrystus wje ŜdŜał do Jerozolimy. Czego si ę krzywisz?... Wła śnie umizgaj 
si ę tylko do wielkich dam, bo one maj ą ciekawo ść do demokracji.  

 
W przedpokoju rozległ si ę dzwonek i wszedł Ochocki. Spojrzał na zacietrzewio nego 
doktora i zapytał: 



- Przeszkadzam panom? 
- Nie - odparł Szuman - mo Ŝesz pan nawet by ć pomocny. Bo wła śnie radz ę w tej 
chwili Stachowi, a Ŝeby leczył si ę romansem, ale... nie idealnym. Z ideałami ju Ŝ 
dosy ć...  

 
- A wie pan, Ŝe tego wykładu i ja gotów jestem posłucha ć - rzekł Ochocki, 
zapalaj ąc podane cygaro. 
- Awantura! - mrukn ął Wokulski. - śadna awantura - prawił Szuman. - Człowiek z 
twoim maj ątkiem mo Ŝe by ć kompletnie szcz ęśliwy, do rozs ądnego bowiem szcz ęścia 
potrzeba: co dzie ń jada ć inne potrawy i bra ć czyst ą bielizn ę, a co kwartał 
zmienia ć miejsce pobytu i kochanki. 
- Zabraknie kobiet - wtr ącił Ochocki. 
- Zostaw pan to kobietom, a ju Ŝ one postaraj ą si ę, a Ŝeby ich nie zabrakło - 
odparł szyderczo doktór. - Przecie Ŝ ta sama dieta stosuje si ę i do kobiet. 
- Ta kwartalna dieta?... - spytał Ochocki. 
- Naturalnie. Dlaczegó Ŝ one maj ą by ć gorsze od nas? 
- Nie ciekawa to jednak słu Ŝba w dziesi ątym lub dwudziestym kwartale. - 
Przes ąd!... przes ąd!... - mówił Szuman. - Ani si ę pan spostrze Ŝesz, ani si ę 
domyślisz, szczególniej, je Ŝeli ci ę zapewni ą, Ŝe jeste ś dopiero drugim lub 
czwartym, i to tym prawdziwie kochanym, tym od dawn a przeczuwanym...  

 
- Nie byłe ś u Rzeckiego? - spytał Szumana Wokulski.  

 
- No, jemu ju Ŝ nie zapisz ę recepty na miło ść - odparł doktór. - Stary 
kapcanieje...  

 
- Istotnie,  le wygl ąda - dorzucił Ochocki.  

 
Rozmowa przeszła na stan zdrowia Rzeckiego, potem n a polityk ę, w ko ńcu Szuman 
poŜegnał ich. - Bestia cynik!... - mrukn ął Ochocki. 
- Nie lubi kobiet - dodał Wokulski - a w dodatku mi ewa gorzkie dnie i wtedy 
wygaduje herezje. - Czasami nie bez racji - rzekł O chocki. - Ale te Ŝ dobrze 
trafił ze swymi pogl ądami... Bo akurat przed godzin ą miałem uroczyst ą rozmow ę z 
ciotk ą, która koniecznie namawia mnie, abym si ę o Ŝenił, i dowodzi, Ŝe nic tak 
nie uszlachetnia człowieka, jak miło ść zacnej kobiety...  

 
- On nie radził panu, tylko mnie. 
- Ja te Ŝ wła śnie, gdym słuchał jego wywodów, my ślałem o panu. Wyobra Ŝam sobie, 
jak by ś pan wygl ądał, zmieniaj ąc co kwartał kochanki, gdyby kiedy stan ęli przed 
panem ci wszyscy ludzie, którzy dzi ś pracuj ą na pa ńskie dochody, i zapytali:  

 
"Czym si ę wywdzi ęczasz nam za nasze trudy, n ędzę i krótsze Ŝycie, którego cz ęść 
tobie oddajemy?... Czy prac ą, czy rad ą, czy przykładem?..."  

 
- Jacy Ŝ dzi ś ludzie pracuj ą na moje dochody? - spytał Wokulski. - Wycofałem si ę 
z interesów i zamieniam maj ątek na papiery.  

 
- Je Ŝeli na listy zastawne ziemskie, to przecie Ŝ kupony od nich płac ą parobcy; a 
je Ŝeli na jakie ś akcje, to znowu ich dywidendy pokrywaj ą robotnicy kolejowi, 
cukrowniani, tkaccy, czy ja zreszt ą wiem jacy?... 
Wokulski jeszcze bardziej spochmurniał. 
- Prosz ę pana - rzekł - czy ja potrzebuj ę my śle ć o tym?... Tysi ące Ŝyj ą z 
procentów i nie troszcz ą si ę podobnymi pytaniami.  

 
 - Ale ba!- mrukn ął Ochocki. - Inni to nie pan... Ja mam wszystkiego półtora 
tysi ąca rubli rocznie, a jednak bardzo cz ęsto przychodzi mi na my śl, Ŝe taka 
suma stanowi utrzymanie trzech albo czterech ludzi i Ŝe jacy ś faceci ust ępuj ą 
dla mnie ze świata albo musz ą ogranicza ć swoje, ju Ŝ i tak ograniczone 
potrzeby... 
Nie ma rady; za dochód trzeba co ś dawa ć.  
 
Wokulski przeszedł si ę po pokoju. 



- Kiedy pan jedziesz za granic ę? - nagle zapytał. 
- I tego nie wiem - odparł kwa śno Ochocki. - Mój dłu Ŝnik nie zwróci mi pieni ędzy 
wcześniej jak za rok. Spłaci mnie dopiero now ą po Ŝyczk ą, a tej dzi ś niełatwo 
zaci ągnąć.  
 
- Du Ŝy daje procent? 
- Siódmy. 
- A pewna to lokacja? 
- Pierwszy numer po Towarzystwie Kredytowym. - A gd ybym ja panu dał gotówk ę i 
wszedł w pa ńskie prawa, wyjechałby ś pan za granic ę? - Jednej chwili!... - 
zawołał Ochocki, zrywaj ąc si ę. - Có Ŝ ja tu wysiedz ę?...  
Chyba z desperacji o Ŝeni ę si ę bogato, a pó  niej b ędę robił tak, jak radzi 
Szuman. Wokulski zamy ślił si ę. - Có Ŝ by to było złego o Ŝeni ć si ę? - rzekł 
półgłosem.  

 
- Daj Ŝe mi pan spokój!... Ubogiej Ŝony nie wykarmi ę, bogata wci ągnęłaby mnie w 
sybarytyzm, a ka Ŝda byłaby grobem moich planów. Dla mnie trzeba jaki ej ś dziwnej 
kobiety, która by razem ze mn ą pracowała w laboratorium; a gdzie Ŝ znajd ę 
tak ą?...  

 
Ochocki zdawał si ę by ć mocno rozstrojony i zabrał si ę do wyj ścia.  

 
- Wi ęc, kochany panie - mówił Ŝegnaj ąc si ę z nim Wokulski - spraw ę pa ńskiego 
kapitału obgadamy. Ja gotów jestem spłaci ć pana. 
- Jak pan chce... Nie prosz ę o to, ale byłbym bardzo wdzi ęczny. 
- Kiedy pan wyje ŜdŜasz do Zasławka? - Jutro, wła śnie przyszedłem po Ŝegnać pana.  

 
- A wi ęc interes gotów - zako ńczył, ściskaj ąc go Wokulski. - W pa  dzierniku 
moŜesz pan mie ć pieni ądze.  

 
Po wyj ściu Ochockiego Wokulski poło Ŝył si ę spa ć. Doznał dzi ś tylu silnych i 
sprzecznych wra Ŝeń, Ŝe nie umiał ich uporz ądkować. Zdawało mu si ę, Ŝe od chwili 
zerwania z pann ą Izabel ą wchodził na jak ąś straszn ą wysoko ść, otoczon ą 
przepa ściami, i dopiero dzi ś dosi ęgnął jej szczytów, a nawet zeszedł na drugi 
skłon, gdzie ujrzał jeszcze niewyra  ne, lecz całkiem nowe horyzonty. 
Jaki ś czas snuły mu si ę przed oczyma roje kobiet, a mi ędzy nimi najcz ęściej pani 
Wąsowska; to znowu widział gromady parobków i robotni ków, którzy zapytywali go: 
co im dał w zamian za swoje dochody.  

 
Nareszcie twardo zasn ął. 
Obudził si ę o szóstej rano, a pierwszym wra Ŝeniem było uczucie swobody i 
rze śkości.  

 
Wprawdzie nie chciało mu si ę wstawa ć, lecz nie doznawał Ŝadnego cierpienia i nie 
myślał o pannie Izabeli. To jest my ślał, ale mógł nie my śle ć; w ka Ŝdym razie 
wspomnienie jej nie nurtowało go w sposób jak dotyc hczas bolesny. 
Ten brak cierpie ń znowu zatrwo Ŝył go. 
"Czy to nie przywidzenie?..." - pomy ślał. Przypomniał sobie histori ę dnia 
wczorajszego; pami ęć i logika dopisywały mu. "Mo Ŝe i wol ę odzyskam?" - szepn ął.  

 
Na prób ę postanowił, Ŝe wstanie za pi ęć minut, wyk ąpie si ę, ubierze i 
natychmiast pójdzie na spacer do Łazienek. Patrzył na posuwaj ącą si ę skazówk ę 
zegarka i z niepokojem zapytał: "A mo Ŝe ja si ę nawet na to nie zdob ędę?..." 
Skazówka dosi ęgła pi ęciu minut i Wokulski wstał bez po śpiechu, ale te Ŝ i bez 
wahania. Sam nalał sobie wody do wanny, wyk ąpał si ę, wytarł, ubrał i ju Ŝ w pół 
godziny szedł do Łazienek. Uderzyło go, Ŝe przez cały ten czas nie my ślał o 
pannie Izabeli, tylko o pani W ąsowskiej. Oczywi ście, co ś si ę w nim wczoraj 
zmieniło: mo Ŝe zacz ęły działa ć jakie ś sparali Ŝowane komórki w mózgu?... My śl o 
pannie Izabeli straciła nad nim władz ę.  
 



"Co to za dziwna pl ątanina - mówił. - Tamt ą wyrugowała pani W ąsowska, a pani ą 
Wąsowsk ą moŜe zast ąpi ć ka Ŝda inna kobieta. Jestem wi ęc naprawd ę uleczony z 
obł ędu..." 
Przeszedł nad stawem i oboj ętnie przypatrywał si ę czółnom i łab ędziom. Potem 
skr ęcił w alej ę ku Pomara ńczarni, na której byli wtedy oboje, i powiedział 
sobie, Ŝe... zje śniadanie z apetytem. Ale gdy wracał t ą sam ą drog ą, opanował go 
gniew i z dzik ą rado ści ą zło śliwego dzieciaka poprzednie ślady własnych stóp 
zacierał nog ą. "Gdybym mógł wszystko tak zetrze ć... I tamten kamie ń, i ruiny... 
Wszystko!..." W tej chwili uczuł, Ŝe budzi si ę w nim niepokonany instynkt 
niszczenia pewnych rzeczy; lecz zarazem zdawał sobi e spraw ę, Ŝe jest to objaw 
chorobliwy. Wielk ą te Ŝ robiło mu satysfakcj ę, Ŝe nie tylko spokojnie mo Ŝe my śle ć 
o pannie Izabeli, ale nawet oddawa ć jej sprawiedliwo ść.  
 
"O co ja si ę irytowałem? - mówił do siebie. - Gdyby nie ona, ni e zdobyłbym 
maj ątku... Gdyby nie ona i nie Starski, za pierwszym ra zem nie wyjechałbym do 
Pary Ŝa i nie zbli Ŝyłbym si ę z Geistem, a pod Skierniewicami nie uleczyłbym si ę z 
głupoty... Wszak Ŝe to moi dobrodzieje ci pa ństwo... Nawet powinien bym wyswata ć 
t ę dobran ą par ę, a przynajmniej ułatwia ć im schadzki... I pomy śle ć, Ŝe z takiej 
mierzwy kiedy ś wykwitnie metal Geista!..."  

 
W Ogrodzie Botanicznym było cicho i prawie pusto. W okulski wymin ął studni ę i z 
wolna pocz ął wst ępować na ocieniony pagórek, na którym przeszło rok temu po raz 
pierwszy rozmawiał z Ochockim. Zdawało mu si ę, Ŝe wzgórze jest podwalin ą tych 
ogromnych schodów, na szczycie których ukazywał mu si ę pos ąg tajemniczej bogini.  
Ujrzał j ą i teraz i ze wzruszeniem spostrzegł, Ŝe chmury otaczaj ące jej głow ę 
rozsun ęły si ę na chwil ę. Zobaczył surow ą twarz, rozwiane włosy, a pod spi Ŝowym 
czołem Ŝywe, lwie oczy, które wpatrywały si ę w niego z wyrazem przygniataj ącej 
pot ęgi. Wytrzymał to spojrzenie i nagle uczuł, Ŝe ro śnie... ro śnie... Ŝe ju Ŝ 
przenosi głow ą najwy Ŝsze drzewa parku i si ęga prawie do obna Ŝonych stóp bogini. 
Teraz zrozumiał, Ŝe t ą czyst ą i wieczn ą pi ękno ści ą jest Sława i Ŝe na jej 
szczytach nie ma innej uciechy nad prac ę i niebezpiecze ństwa.  

 
Wrócił do domu smutniejszy, ale wci ąŜ spokojny. Zdawało mu si ę, Ŝe podczas tej 
przechadzki nawi ązał si ę jaki ś w ęzeł mi ędzy jego przyszło ści ą a ow ą odległ ą 
epok ą, kiedy jeszcze jako subiekt i student budował mach iny o wiecznym ruchu 
albo daj ące si ę kierowa ć balony. Kilkana ście za ś ostatnich lat były tylko 
przerw ą i strat ą czasu. 
"Musz ę gdzie ś wyjecha ć - rzekł do siebie - musz ę odpocz ąć, a pó  niej... 
zobaczymy..."  

 
Po południu wysłał dług ą depesz ę do Suzina do Moskwy. 
Na drugi dzie ń, około pierwszej, kiedy Wokulski jadł śniadanie, wszedł lokaj 
pani W ąsowskiej i o świadczył, Ŝe pani czeka w powozie.  

 
Gdy wybiegł na ulic ę, pani W ąsowska kazała mu wsi ąść.  
 
- Zabieram pana - rzekła. 
- Czy na obiad?... 
- O nie, tylko do Łazienek. Bezpieczniej mi b ędzie rozmawia ć z panem przy 
świadkach i na wolnym powietrzu. 
Ale Wokulski był pochmurny i milczał. 
W Łazienkach wysiedli z powozu, min ęli pałacowy taras i zacz ęli spacerowa ć po 
alei dotykaj ącej amfiteatru. - Musi pan wej ść mi ędzy ludzi, panie Wokulski - 
zacz ęła pani W ąsowska. - Musi ockn ąć si ę pan ze swej apatii, bo inaczej minie 
pana słodka nagroda... 
- Och?... a Ŝ tak... 
- Niezawodnie. Wszystkie damy s ą zainteresowane pa ńskimi cierpieniami i zało Ŝę 
si ę, Ŝe niejedna chciałaby odegra ć rol ę pocieszycielki. 
- Albo pobawi ć si ę moim rzekomym cierpieniem jak kot poranion ą mysz ą?... Nie, 
pani, ja nie potrzebuj ę pocieszycielek, poniewa Ŝ wcale nie cierpi ę, a ju Ŝ 
najmniej z winy dam... 



- Prosz ę?... - zawołała pani W ąsowska. - My ślałby kto, Ŝe naprawd ę nie 
otrzymałe ś pan ciosu z małych r ączek...  

 
- I dobrze by my ślał - odparł Wokulski. - Je Ŝeli zadał mi kto ciosy, to 
bynajmniej nie płe ć pi ękna, ale... czy ja wiem co?... mo Ŝe fatalno ść.  
 
- Zawsze jednak za po średnictwem kobiety... - A nade wszystko mojej własn ej 
naiwno ści. Prawie od dzieci ństwa szukałem jakiej ś rzeczy wielkiej i nieznanej; a 
poniewa Ŝ kobiety widywałem tylko przez okulary poetów, któr zy im przesadnie 
pochlebiaj ą, wi ęc my ślałem, Ŝe kobieta jest ow ą rzecz ą wielk ą i nieznan ą. 
Omyliłem si ę i w tym le Ŝy sekret mego chwilowego zachwiania, na którym zres zt ą 
udało mi si ę zrobi ć maj ątek. 
Pani W ąsowska zatrzymała si ę w alei.  
- No, wie pan co, Ŝe jestem zdumiona!... Nie widzieli śmy si ę od onegdaj, a dzi ś 
przedstawia mi si ę pan jako całkiem inny człowiek, co ś w rodzaju starego dziada, 
który lekcewa Ŝy kobiety... 
- To nie lekcewa Ŝenie, to spostrze Ŝenie. 
- Mianowicie?... - zapytała pani W ąsowska. 
- śe jest gatunek kobiet, które po to tylko Ŝyj ą na świecie, a Ŝeby dra Ŝni ć i 
podnieca ć nami ętno ści m ęŜczyzn. Tym sposobem ogłupiaj ą ludzi rozumnych, upadlaj ą 
uczciwych i utrzymuj ą w równowadze głupców. Maj ą licznych wielbicieli i dzi ęki 
temu wywieraj ą na nas taki wpływ jak haremy na Turcj ę. Widzi wi ęc pani, Ŝe damy 
nie maj ą powodu roztkliwia ć si ę nad moimi cierpieniami ani prawa bawi ć si ę mną.  
Nie nale Ŝę do ich referatu. 
- I nawet zrywasz pan z miło ści ą?... - zapytała ironicznie pani W ąsowska. W 
Wokulskim zakipiał gniew.  

 
- Nie, pani - odparł - tylko mam przyjaciela pesymi st ę, który mi wytłumaczył, Ŝe 
nierównie korzystniej jest kupi ć miło ść za cztery tysi ące rubli rocznie, a 
wierno ść za pi ęć tysi ęcy ani Ŝeli za to, co nazywamy uczuciem. - Pi ękna 
wierno ść!... - szepn ęła pani W ąsowska.  

 
- Przynajmniej z góry zapowiada, czego si ę mamy od niej spodziewa ć. Pani 
Wąsowska przygryzła wargi i skr ęciła w stron ę powozu. 
- Powinien by pan zacz ąć apostołowa ć swoje nowe pogl ądy. 
- Ja my śl ę, prosz ę pani, Ŝe na to szkoda czasu, bo jedni nigdy ich nie 
zrozumiej ą, a inni nie uwierz ą bez osobistego do świadczenia. - Dzi ękuj ę panu za 
prelekcj ę - rzekła po chwili. - Zrobiła na mnie tak silne wr aŜenie, Ŝe nawet nie 
prosz ę pana, a Ŝeby ś mnie odwiózł do domu... Jeste ś pan dzi ś w wyj ątkowo złym 
humorze, s ądzę jednak, Ŝe to minie... Ale... ale... Oto list - dodała, wsuw aj ąc 
mu w r ękę kopert ę - który niech pan przeczyta. Popełniam niedyskrecj ę, ale wiem, 
Ŝe mnie pan nie zdradzi, a postanowiłam sobie ostate cznie rozwikła ć 
nieporozumienie mi ędzy panem i Bel ą. Je Ŝeli mi si ę zamiar uda, niech pan spali, 
je Ŝeli nie... niech mi pan ten list przywiezie na wie ś...  

 
Adieu! 
Siadła do powozu i zostawiła Wokulskiego na ogrodow ej szosie. "Do licha, czy Ŝbym 
j ą obraził?... - rzekł do siebie. - A szkoda, bo wart a grzechu!..." Szedł powoli 
w stron ę Alei Ujazdowskiej i my ślał o pani W ąsowskiej.  

 
"Głupstwo!... przecie Ŝ jej nie o świadcz ę, Ŝe mam na ni ą apetyt... A zreszt ą, 
cho ćbym trafił na dobr ą chwil ę, co bym dał jej w zamian?.. Nawet nie mógłbym 
powiedzie ć, Ŝe j ą kocham". 
Dopiero w domu Wokulski otworzył list panny Izabeli . Na widok drogiego niegdy ś 
pisma przeleciała po nim błyskawica Ŝalu; ale zapach papieru przypomniał mu te 
dawne, bardzo dawne czasy, kiedy jeszcze zach ęcała go do urz ądzania owacyj 
Rossiemu. 
"To był jeden paciorek z ró Ŝańca, na którym panna Izabela odprawiała 
naboŜeństwo!..." - szepn ął z u śmiechem.  

 
Zacz ął czyta ć. 
"Moja droga Kaziu! Jestem tak zniech ęcona do wszystkiego i tak jeszcze nie mog ę 
zebra ć my śli, Ŝe dzi ś dopiero zdobywam si ę na opowiedzenie ci wydarze ń, jakie u 



nas zaszły od twego wyjazdu.  

 
JuŜ wiem, ile mi zapisała ciotka Hortensja: oto sze śćdziesi ąt tysi ęcy rubli; 
razem wi ęc mamy dziewi ęćdziesi ąt tysi ęcy rubli, które poczciwy baron obiecuje 
umie ści ć na siedem procent, co wyniesie około sze ściu tysi ęcy rubli rocznie. Ale 
trudno, trzeba nauczy ć si ę oszcz ędności.  

 
Nie umiem ci opowiedzie ć, jak si ę nudz ę, a mo Ŝe tylko t ęskni ę... Ale i to 
przejdzie. Ten młody in Ŝynier ci ągle u nas bywa, co par ę dni. Z pocz ątku bawił 
mnie rozmow ą o mostach Ŝelaznych, a obecnie opowiada, jak si ę kochał w osobie, 
która wyszła za innego, jak za ni ą rozpaczał, jak stracił nadziej ę zakochania 
si ę po raz drugi i jak by pragn ął uzdrowi ć si ę przez now ą, lepsz ą miło ść. Wyznał 
mi jeszcze, Ŝe niekiedy pisuje wiersze, w których jednak opiewa tylko wdzi ęki 
natury... Czasami płaka ć mi si ę chce z nudów, ale Ŝe bez towarzystwa umarłabym, 
wi ęc udaj ę, Ŝe słucham, i niekiedy pozwalam mu ucałowa ć moj ą 
r ączk ę..."Wokulskiemu Ŝyły nabrzmiały na czole... Odpocz ął i czytał dalej: 
"Papo coraz słabszy. Płacze po kilka razy na dzie ń i byle śmy porozmawiali pi ęć 
minut sami, robi mi wymówki, wiesz za kogo!... Nie uwierzysz, jak mnie to 
rozstraja. 
W ruinach zasławskich bywam co par ę dni. Co ś mnie tam ci ągnie, nie wiem - pi ękna 
natura czy samotno ść. Kiedy jestem bardzo nieszcz ęśliwa, pisz ę ró Ŝne rzeczy 
ołówkiem na sp ękanych ścianach i z rado ści ą my śl ę: jak dobrze, Ŝe to wszystko 
pierwszy deszcz zmyje. Ale, ale... Zapomniałam o na jwa Ŝniejszym! Wiesz: 
marszałek napisał do ojca list, w którym najformaln iej o świadcza si ę o moj ą 
r ękę. Cał ą noc płakałam, nie dlatego, Ŝe mog ę zosta ć marszałkow ą, ale... Ŝe si ę 
to tak łatwo sta ć moŜe!...  

 
Pióro wypada mi z r ęki. B ąd  zdrowa i wspomnij czasami o twej nieszcz ęśliwej 
Beli".  

 
Wokulski zmi ął list. 
"Tak pogardzam i... jeszcze j ą kocham!" - szepn ął. 
Głowa mu pałała. Chodził tam i na powrót z zaci śni ętymi pi ęściami i u śmiechał 
si ę do własnych marze ń.  
 
Nad wieczorem otrzymał telegram z Moskwy, po którym  natychmiast wysłał depesz ę 
do Pary Ŝa. Nast ępny za ś dzie ń, od rana do pó  nej nocy, sp ędził ze swym adwokatem 
i rejentem. Kład ąc si ę spa ć, pomy ślał: "Czy tylko ja nie zrobi ę głupstwa?... No, 
przecie Ŝ zbadam rzeczy na miejscu...  
Czy mo Ŝe istnie ć metal l Ŝejszy od powietrza, to inna kwestia, ale Ŝe co ś w tym 
jest - nie ma w ątpliwo ści... Zreszt ą, szukaj ąc kamienia filozoficznego, 
znaleziono chemi ę; kto zatem wie, co si ę napotka teraz?... W rezultacie wszystko 
mi jedno, byle wydoby ć si ę z tego błota..." 
Dopiero nazajutrz w południe przyszła odpowied   z Pary Ŝa, któr ą Wokulski par ę 
razy odczytał. W chwil ę pó  niej oddano mu list od pani W ąsowskiej, gdzie na 
kopercie, w miejsce piecz ątki, znajdował si ę wizerunek Sfinksa. 
- Tak - mrukn ął z u śmiechem Wokulski - twarz ludzka i tułów zwierz ęcia: nasza 
zaś imaginacja dodaje wam skrzydeł.  

 
"Niech pan do mnie wpadnie na kilka minut - pisała pani W ąsowska - gdy Ŝ mam 
bardzo wa Ŝny interes, a dzisiaj chciałabym jecha ć". 
"Zobaczymy ten wa Ŝny interes!" - rzekł do siebie. 
W pół godziny pó  niej był u pani W ąsowskiej; w przedpokoju stały ju Ŝ gotowe do 
drogi kufry. Pani przyj ęła go w swoim gabinecie do pracy, w którym przecie ani 
jeden szczegół nie przypominał pracy.  

 
- A, pan jest bardzo grzeczny! - zacz ęła obra Ŝonym tonem pani W ąsowska. - 
Wczoraj cały dzie ń czekałam na pana, a pan ani si ę pokazał... 
- Przecie Ŝ zabroniła mi pani przychodzi ć do siebie - odparł zdziwiony Wokulski. 
- Jak to?... Czyli Ŝ wyra  nie nie zaprosiłam pana na wie ś?... Ale mniejsza, 
policz ę to na karb pa ńskiej ekscentryczno ści... Drogi panie, mam do pana bardzo 
waŜny interes. Chc ę niedługo wyjecha ć za granic ę i chc ę poradzi ć si ę pana: kiedy 



najlepiej kupi ć franki, teraz czy przed wyjazdem?...  

 
- Kiedy Ŝ pani jedzie?... 
- Tak... w listopadzie... w grudniu... - odparła, r umieni ąc si ę. - Lepiej przed 
samym wyjazdem. 
- Tak pan s ądzi? 
- Przynajmniej tak wszyscy robi ą. - Ja wła śnie nie chc ę robi ć jak wszyscy! - 
zawołała pani W ąsowska.  

 
- To niech pani kupi teraz. 
- A je Ŝeli do grudnia franki staniej ą? 
- To niech pani odło Ŝy kupno do grudnia. 
- No, wie pan co - mówiła, dr ąc jaki ś papier - Ŝe jeste ś pan jedyny do rady...  

 
Czarno to czarno, biało to biało... Có Ŝ z pana za m ęŜczyzna? M ęŜczyzna w ka Ŝdej 
chwili powinien by ć stanowczy, a przynajmniej wiedzie ć, czego chce... Có Ŝ, 
odniósł mi pan list Beli? Wokulski milcz ąc oddał list. 
- Doprawdy? - zawołała o Ŝywiona. - Wi ęc pan jej nie kochasz?... A w takim razie 
rozmowa o niej nie powinna panu robi ć przykro ści. Bo ja musz ę... pogodzi ć was 
albo... Niech si ę ju Ŝ biedna dziewczyna nie dr ęczy... Pan si ę do niej 
uprzedziłe ś... pan wyrz ądzasz jej krzywd ę... To nieuczciwie... tak nie post ępuje 
człowiek honorowy, aby zbałamuciwszy kogo ś, rzucał jak zwi ędły bukiet...  

 
- Nieuczciwie! - powtórzył Wokulski. - Niech mi pan i z łaski swej powie, jaka 
uczciwo ść moŜe pozosta ć w człowieku, którego wykarmiono albo cierpieniem i  
upokorzeniem, albo upokorzeniem i cierpieniem?  

 
- Ale obok tego miałe ś pan i inne chwile.  

 
- O tak, par ę Ŝyczliwych spojrze ń i kilka dobrych słówek, które dzi ś maj ą w 
moich oczach t ę jedn ą wad ę, Ŝe były... mistyfikacj ą.  
 
- Ale ona dzi ś tego Ŝałuje i gdyby ś pan zwrócił si ę...  

 
- Po co? - A Ŝeby pozyska ć jej serce i r ękę. 
- Zostawiaj ąc drug ą dla znanych i nieznanych wielbicieli?... Nie, pani , ju Ŝ mam 
dosy ć tych wy ścigów, w których byłem bity przez panów Starskich, Szastalskich i 
licho nie wie jakich jeszcze!... Nie mog ę odegrywa ć roli eunucha przy moim 
ideale i upatrywa ć w ka Ŝdym męŜczy  nie szcz ęśliwego rywala czy niepo Ŝądanego 
kuzyna. 
- Jakie Ŝ to niskie!... - zawołała pani W ąsowska. - Wi ęc za jeden bł ąd, zreszt ą 
niewinny, poniewierasz pan niegdy ś ukochan ą kobiet ę?..  

 
- Co do liczby owych bł ędów, to pozwoli pani, a Ŝebym miał własn ą opini ę; a co do 
niewinno ści... Bo Ŝe miłosierny! w jak n ędznym jestem poło Ŝeniu, skoro nawet nie 
mam poj ęcia, dok ąd si ęgała ich niewinno ść.  
 
- Pan przypuszczasz?.. - surowo zapytała go pani W ąsowska. - Ja ju Ŝ nic nie 
przypuszczam - odparł chłodno Wokulski. - Wiem tylk o, Ŝe w moich oczach, pod 
pozorami oboj ętnej Ŝyczliwo ści, toczył si ę najzwyklejszy romans, i - to mi 
wystarcza. Rozumiem Ŝonę, która oszukuje m ęŜa; bo ona mo Ŝe si ę tłumaczy ć p ętami, 
jakie wkłada na ni ą mał Ŝeństwo. Ale a Ŝeby kobieta wolna oszukiwała obcego sobie 
człowieka... Cha!... cha!... cha!... to ju Ŝ jest, dalibóg, zamiłowanie do 
sportu... Przecie Ŝ miała prawo przenosi ć nade mnie Starskiego - i ich 
wszystkich... Ale nie! Jej jeszcze było potrzeba mi eć w swoim orszaku błazna, 
który j ą naprawd ę kochał, który dla niej wszystko był gotów po świ ęci ć...  

 
I dla ostatecznego zha ńbienia natury ludzkiej wła śnie z mojej piersi chciała 
zrobi ć parawan dla siebie i adoratorów... Czy pani domy śla si ę, jak musieli 
drwi ć ze mnie ci ludzie, tak tanio obsypywani wzgl ędami?... I czy pani czuje, co 
to za piekło by ć tak śmiesznym jak ja, a zarazem tak nieszcz ęśliwym, tak ocenia ć 



swój upadek i tak rozumie ć, Ŝe jest niezasłu Ŝony?...  

 
Pani W ąsowskiej dr Ŝały usta; z trudno ści ą powstrzymywała si ę od łez. - Czy to 
nie jest imaginacja? - wtr ąciła.  

 
- Eh, nie, pani... Skrzywdzona ludzka godno ść to nie imaginacja.  

 
- A zatem?.. 
- Có Ŝ by ć moŜe? - odparł Wokulski. - Spostrzegłem si ę, odzyskałem siebie, a dzi ś 
mam t ę tylko satysfakcj ę, Ŝe triumf moich współzawodników, przynajmniej co do 
mnie, nie był zupełny.  

 
- I to jest nieodwołalne?... 
- Prosz ę pani, rozumiem kobiet ę, która oddaje si ę z miło ści albo sprzedaje si ę z 
nędzy. Ale na zrozumienie tej duchowej prostytucji, k tór ą prowadzi si ę bez 
potrzeby, na zimno, przy zachowaniu pozorów cnoty, na to ju Ŝ brakuje mi zmysłu. 
- Wi ęc s ą rzeczy, których si ę nie przebacza? - spytała cicho. - Kto i komu ma 
przebacza ć?... Pan Starski chyba nigdy nie obrazi si ę o takie rzeczy, a mo Ŝe 
nawet b ędzie rekomendował swoich przyjaciół. O reszt ę za ś moŜna nie dba ć, maj ąc 
liczne i tak dobrane towarzystwo. 
- Jeszcze słówko - rzekła pani W ąsowska, powstaj ąc. - Wolno wiedzie ć, jakie pan 
ma zamiary?... 
- Gdyby Ŝem ja sam wiedział!... Podała mu r ękę. 
- śegnam pana. 
- śycz ę pani szcz ęścia... - O!... - westchn ęła i szybko weszła do nast ępnego 
pokoju. 
"Zdaje mi si ę - my ślał Wokulski, schodz ąc ze schodów - Ŝe w tej chwili 
załatwiłem dwa interesa... Kto wie, czy Szuman nie ma racji?..."Od pani 
Wąsowskiej pojechał do mieszkania Rzeckiego. Stary su biekt był bardzo mizerny i 
ledwie podniósł si ę z fotelu. Wokulskiego gł ęboko poruszył jego widok. 
- Czy ty si ę gniewasz, stary, Ŝe tak dawno nie byłem u ciebie? - rzekł, 
ściskaj ąc go za r ękę.  
 
Rzecki smutnie pokiwał głow ą. - Albo Ŝ ja nie wiem, co si ę z tob ą dzieje?... - 
odparł. - Bieda... bieda na świecie!... Coraz gorzej... Wokulski usiadł 
zamyślony, Rzecki pocz ął mówi ć:  
 
- Widzisz, Stachu, ja ju Ŝ miarkuj ę, Ŝe mi czas i ść do Katza i do moich 
piechurów, co tam gdzie ś wyszczerzaj ą na mnie z ęby, Ŝem maruder... Wiem, Ŝe 
cokolwiek postanowisz ze sob ą, b ędzie m ądre i dobre, ale... Czy nie byłoby 
praktycznie, gdyby ś si ę o Ŝenił ze Stawsk ą?... Przecie Ŝ to jakby twoja ofiara...  

 
Wokulski schwycił si ę za głow ę. - Bo Ŝe miłosierny! - zawołał - a kiedy Ŝ ja si ę 
wypl ącz ę z tych babskich stosunków?... Jedna pochlebia sobi e, Ŝe ja stałem si ę 
jej ofiar ą, druga jest moj ą ofiar ą, trzecia chciała zosta ć moj ą ofiar ą, a 
jeszcze znalazłby si ę z dziesi ątek takich, z których ka Ŝda przyj ęłaby mnie i mój 
maj ątek w ofierze...  
Zabawny kraj, gdzie baby trzymaj ą pierwsze skrzypce i gdzie nie ma Ŝadnych 
innych interesów, tylko szcz ęśliwa albo nieszcz ęśliwa miło ść!  
 
- No, no, no... - odparł Rzecki - ja ci ę przecie Ŝ za kark nie ci ągnę!... Tylko, 
widzisz, mówił mi Szuman, Ŝe tobie na gwałt potrzeba romansu... 
- Iii... nie!... Mnie bardziej potrzeba zmiany klim atu i to lekarstwo ju Ŝ sobie 
zapisałem. 
- Wyje ŜdŜasz? 
- Najdalej pojutrze do Moskwy, a potem... gdzie Bóg  przeznaczy... - Masz co na 
myśli? - spytał tajemniczo Rzecki.  

 
Wokulski zastanowił si ę. 
- Jeszcze nic nie wiem; waham si ę, jakbym siedział na dziesi ęciopi ętrowej 
huśtawce. Czasami zdaje mi si ę, Ŝe co ś zrobi ę dla świata...  

 



- Oj, to... to... - Ale chwilami ogarnia mnie taka desperacja, Ŝe chciałbym, 
aŜeby mnie ziemia pochłon ęła i wszystko, czegom tylko dotkn ął. - To 
nierozs ądne... nierozs ądne... - wtr ącił Rzecki. 
- Wiem... Tote Ŝ nie dziwiłbym si ę ani temu, gdybym kiedy narobił hałasu, ani 
temu, gdybym sko ńczył wszelkie rachunki ze światem... Siedzieli obaj do pó  nego 
wieczora. W kilka dni rozeszła si ę wie ść, Ŝe Wokulski gdzie ś wyjechał nagle i 
moŜe na zawsze. 
Wszystkie jego ruchomo ści, pocz ąwszy od sprz ętów, sko ńczywszy na powozie i 
koniach, nabył hurtem Szlangbaum za dosy ć nisk ą cen ę.  
 
 
 
ROZDZIAŁ OSIEMNASTY  
PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA 
 
"Od kilku miesi ęcy utrzymuje si ę pogłoska, Ŝe w dniu 26 czerwca bie Ŝącego roku 
zgin ął w Afryce ksi ąŜę Ludwik Napoleon, syn cesarza. I to jeszcze zgin ął w 
bitwie z dzikim narodem, o którym nie wiadomo, ani gdzie mieszka, ani jak si ę 
nazywa; bo przecie Zulusami nie mo Ŝe nazywa ć si ę Ŝaden naród. 
Tak wszyscy mówi ą. Nawet miała tam pojecha ć cesarzowa Eugenia i przywie  ć zwłoki 
syna do Anglii. Czy tak jest w rzeczy samej, nie wi em, bo ju Ŝ od lipca nie 
czytuj ę gazet i nie lubi ę rozmawia ć o polityce. Głupia jest polityka! Dawniej 
nie było telegramów i artykułów wst ępnych, a przecie świat posuwał si ę naprzód i 
kaŜdy człowiek rozs ądny mógł zorientowa ć si ę w sytuacji politycznej. Dzi ś za ś s ą 
telegramy, artykuły wst ępne i ostatnie wiadomo ści, ale wszystko słu Ŝy do 
bałamucenia w głowach.  

 
Gorzej nawet, ni Ŝ bałamuc ą, bo odejmuj ą serca ludziom. I gdyby nie Kenig albo 
poczciwy Sulicki, to człowiek przestałby wierzy ć w sprawiedliwo ść bosk ą. Takie 
si ę dzi ś rzeczy wypisuj ą w gazetach!...  

 
Co za ś do ksi ęcia Ludwika Napoleona, to mógł on zgin ąć, ale mo Ŝe si ę te Ŝ i ukrył 
gdzie przed ajentami Gambetty. Ja tam do pogłosek n ie przywi ązuj ę wagi. 
Klejna wci ąŜ nie ma, a Lisiecki przeniósł si ę do Astrachania nad Wołg ę. Na 
odjezdne powiedział mi, Ŝe tu niedługo zostan ą tylko śydzi, a reszta z Ŝydzieje. 
Lisiecki zawsze był gor ączka. 
Moje zdrowie jako ś niet ęgie. M ęcz ę si ę tak łatwo, Ŝe ju Ŝ bez laski nie wychodz ę 
na ulic ę. W ogóle nic mi nie jest, tylko czasem napada mnie  dziwny ból w 
ramionach i duszno ść. Ale to przejdzie, a nie przejdzie - to wszystko m i jedno. 
Tak si ę jako ś zmienia świat na złe, Ŝe niedługo nie b ędę mógł z nikim gada ć i w 
nic wierzy ć.  
 
W końcu lipca Henryk Szlangbaum wyprawiał urodziny jako wła ściciel sklepu i 
naczelnik naszej spółki. A cho ć i w połowie nie wyst ąpił tak jak Stach w roku 
zeszłym, jednak Ŝe zbiegli si ę wszyscy przyjaciele i nieprzyjaciele Wokulskiego i  
pili zdrowie Szlangbauma... a Ŝ okna si ę trz ęsły. 
Oj, ludzie, ludzie!... za pełnym talerzem i butelk ą wle  liby do kanału, a za 
rublem to ju Ŝ nawet nie wiem gdzie. Fiu! Fiu!... Pokazano mi dzi siaj kurierek, w 
którym pani baronowa Krzeszowska nazywa si ę jedn ą z najzacniejszych i 
najlito ściwszych naszych niewiast za to, Ŝe dała dwie ście rubli na jaki ś 
przytułek. Widocznie zapomniano o jej procesie z pa ni ą Stawsk ą i awanturach z 
lokatorami.  

 
Czyby m ąŜ tak bab ę uje  dził?... Przeciw śydom ci ągle rosn ą kwasy. Nie brak nawet 
pogłosek o tym, Ŝe śydzi chwytaj ą chrze ścija ńskie dzieci i zabijaj ą na mace.  

 
Kiedy słysz ę takie historie, dalibóg, Ŝe przecieram oczy i zapytuj ę samego 
siebie: czy ja teraz majacz ę w gor ączce, czyli te Ŝ cała moja młodo ść była 
snem?..  

 
Ale najbardziej gniewa mnie uciecha doktora Szumana  z tego fermentu. 



- Dobrze tak parchom!... - mówi. - Niech im zrobi ą awantur ę, niech ich naucz ą 
rozumu. To genialna rasa, ale takie szelmy, Ŝe nie uje  dzisz ich bez bata i 
ostrogi... 
- Mój doktorze - odpowiedziałem, bo ju Ŝ mi zbrakło cierpliwo ści - je Ŝeli śydzi 
są takie gałgany, jak pan mówisz, to im nawet i ostro gi nie pomog ą.  
 
- Mo Ŝe ich nie poprawi ą, ale nap ędzą im now ą porcj ę rozumu i naucz ą silniej 
trzyma ć si ę za r ęce - odparł. - A gdyby śydzi byli solidarniejsi... no!... 
Dziwny człowiek z tego doktora. Uczciwy to on jest,  a nade wszystko rozumny; ale 
jego uczciwo ść nie wypływa z uczucia, tylko - albo ja wiem? - mo Ŝe z nałogu; a 
rozum ma tego gatunku, Ŝe łatwiej mu sto rzeczy wy śmia ć i zepsu ć ani Ŝeli jedn ą 
zbudowa ć. Kiedy z nim rozmawiam, czasami przychodzi mi na m yśl, Ŝe jego dusza 
jest jak tafla lodu: nawet ogie ń moŜe si ę w niej odbi ć, ale ona sama nigdy si ę 
nie rozgrzeje.  

 
Stach wyjechał do Moskwy, zdaje mi si ę po to, a Ŝeby uregulowa ć rachunki z 
Suzinem. Ma u niego z pół miliona rubli (kto mógł p rzypu ści ć co ś podobnego przed 
dwoma laty!), ale co zrobi z tak ą mas ą pieni ędzy, ani si ę domy ślam.  

 
JuŜ to Stach był zawsze oryginał i robił niespodzianki . Czy nam teraz jakiej nie 
przygotowuje?... a Ŝ si ę l ękam. 
A tymczasem Mraczewski o świadczył si ę pani Stawskiej i po krótkim wahaniu został 
przyj ęty. Gdyby, jak projektuje sobie Mraczewski, otworzy li sklep w Warszawie, 
wszedłbym do spółki i przy nich bym zamieszkał. I m ój Bo Ŝe! nia ńczyłbym dzieci 
Mraczewskiego, cho ć my ślałem, Ŝe podobny urz ąd mógłbym pełni ć tylko przy 
dzieciach Stacha...  

 
śycie jest okrutnie ci ęŜkie... 
Wczoraj dałem pi ęć rubli na nabo Ŝeństwo na intencj ą ksi ęcia Ludwika Napoleona.  
Tylko na intencj ą, bo mo Ŝe nie zgin ął, cho ć tak wszyscy gadaj ą... Gdyby za ś...  

 
Nie znam ja si ę na teologii, ale zawsze bezpieczniej wyrobi ć mu stosunki na 
tamtym świecie. Bo nu Ŝby?...  

 
Naprawd ę jestem niezdrów, cho ć Szuman mówi, Ŝe wszystko idzie dobrze. Zabronił 
mi: piwa, kawy, wina, pr ędkiego chodzenia, irytacji... Wyborny sobie!... Tak ą 
recept ę to i ja potrafi ę zapisa ć; ale potraf ty j ą sam wykona ć... On mówi ze mn ą 
tak, jakby podejrzywał, Ŝe ja niepokoj ę si ę losem Stacha. Zabawny człowiek!... A 
cóŜ to, Stach nie jest pełnoletni albo czy ja go ju Ŝ nie Ŝegnałem na siedem lat? 
Lata min ęły, Stach wrócił i znowu pu ścił si ę na awantur ę.  
 
Teraz b ędzie to samo; jak nagle znikn ął, tak nagle powróci... 
A jednak Ŝe ci ęŜko Ŝyć na świecie. I nieraz my śl ę sobie: czy naprawd ę jest jaki 
plan, wedle którego cała ludzko ść posuwa si ę ku lepszemu, czyli te Ŝ wszystko 
jest dziełem przypadku, a ludzko ść czy nie idzie tam, gdzie j ą popchnie wi ększa 
siła?... Je Ŝeli dobrzy maj ą gór ę, wówczas świat toczy si ę ku dobremu, a je Ŝeli 
gałgany s ą mocniejsi, to idzie ku złemu. Za ś ostatecznym kresem złych i dobrych 
jest gar ść popiołu.  

 
JeŜeli jest tak, nie dziwi ę si ę Stachowi, który nieraz mówił, Ŝe chciałby jak 
najpr ędzej sam zgin ąć i zniszczy ć wszelki ślad po sobie. Ale mam przeczucie, Ŝe 
tak nie jest. Chocia Ŝ... Czy to ja nie miałem przeczu ć, Ŝe ksi ąŜę Ludwik 
Napoleon zostanie cesarzem Francuzów?... Ha! jeszcz e zaczekajmy, bo mi ta jego 
śmier ć, w bitwie z gołymi Murzynami, jako ś dziwnie wygl ąda..."  

 
 
 
ROZDZIAŁ DZIEWI ĘTNASTY  
...?... 
 
Pan Rzecki istotnie niedomagał; według własnej opin ii z powodu braku zaj ęcia, 
według Szumana z powodu sercowej choroby, która nag le rozwin ęła si ę w nim i szła 



dosy ć szybko pod wpływem jakich ś zmartwie ń.  
 
Zaj ęć miał niewiele. Z rana przychodził do sklepu niegdy ś Wokulskiego, obecnie 
Szlangbauma, lecz bawił tam, dopóki nie zacz ęli si ę schodzi ć subiekci, a nade 
wszystko go ście. Go ście bowiem, nie wiadomo nawet dlaczego, przypatrywa li mu si ę 
ze zdziwieniem, a subiekci, dzi ś z wyj ątkiem pana Zi ęby starozakonni, nie tylko 
nie okazywali mu szacunku, do którego przywykł, ale  nawet wbrew upomnieniom 
Szlangbauma traktowali go w sposób lekcewa Ŝący. 
W tym stanie rzeczy pan Ignacy coraz cz ęściej my ślał o Wokulskim. Nie z racji, 
aŜeby l ękał si ę jakiego ś nieszcz ęścia, ale - ot tak sobie. Z rana około szóstej 
myślał: czy Wokulski wstaje, czy śpi o tej porze i gdzie jest? W Moskwie czy 
moŜe ju Ŝ wyjechał z Moskwy i d ąŜy do Warszawy? W południe przypominał sobie te 
czasy, kiedy prawie nie było dnia, a Ŝeby Stach nie jadł z nim obiadu, wieczorem 
zaś, szczególniej kład ąc si ę do łó Ŝka, mówił: "Zapewne Stach jest u Suzina... To 
dopiero u Ŝywaj ą!... A mo Ŝe wraca w tej chwili do Warszawy i w wagonie zabier a 
si ę do spania?..." Ilekro ć za ś wszedł do sklepu, a robił to po kilka razy na 
dzie ń, mimo niech ęci subiektów i dra Ŝni ącej grzeczno ści Szlangbauma, zawsze 
myślał, Ŝe jednak za czasów Wokulskiego było tu inaczej.  

 
Martwiło go, ale tylko troch ę, Ŝe Wokulski nie dawał zna ć o sobie. Uwa Ŝał to 
przecie Ŝ za zwykłe dziwactwo. 
"Nie bardzo rwał si ę on do pisania, kiedy był zdrów, wi ęc có Ŝ dopiero teraz, 
kiedy jest tak rozbity - my ślał. - Oj, te baby, te baby!..."W dniu nabycia prze z 
Szlangbauma sprz ętów i powozu Wokulskiego pan Ignacy poło Ŝył si ę do łó Ŝka. Nie 
dlatego, a Ŝeby miało mu to robi ć przykro ść, bo przecie powóz i zbytkowne sprz ęty 
były rzeczami wcale niepotrzebnymi, ale dlatego, Ŝe podobne sprawunki robi ą si ę 
tylko po ludziach ju Ŝ umarłych. "No, a Stach, dzi ęki Bogu, jest zdrów!..." - 
mówił do siebie. 
Pewnego wieczoru, kiedy pan Ignacy, siedz ąc w szlafroku rozmy ślał, jak to on 
urz ądzi sklep Mraczewskiemu, a Ŝeby zakasowa ć Szlangbauma, usłyszał gwałtowne 
dzwonienie do przedpokoju i szczególny hałas w sien i. Słu Ŝący, który ju Ŝ 
zabierał si ę do spania, otworzył drzwi.  

 
- Jest pan? - zapytał głos znany Rzeckiemu. 
- Pan chory. 
- Co to chory!... Kryje si ę przed lud  mi.  

 
- Mo Ŝe, panie radco, zrobimy subiekcj ę... - odezwał si ę inny głos. 
- Co to subiekcj ę!... Kto nie chce mie ć subiekcji w domu, niech przychodzi do 
knajpy... 
Rzecki podniósł si ę z fotelu, a jednocze śnie ukazał si ę we drzwiach jego 
sypialni radca W ęgrowicz i ajent Szprot... Spoza nich wychylała si ę jaka ś 
kudłata głowa i oblicze nie pierwszej czysto ści. - Nie chciała przyj ść góra do 
Mahometów, wi ęc Mahomeci przyszli do góry!... - zawołał radca. - Panie Rzecki... 
panie Ignacy!... co pan najlepszego wyrabiasz?... P rzecie Ŝ od czasu jake śmy pana 
ostatni raz widzieli, odkryli śmy nowy gatunek piwa... Postaw tu, kochanku, i 
zgło ś si ę jutro - dodał, zwracaj ąc si ę do zasmolonego kudłacza.  

 
Na to wezwanie kudłaty człowiek, ubrany w wielki fa rtuch, postawił na umywalni 
kosz wysmukłych butelek i trzy kufle. Potem znikn ął, jak gdyby był istot ą 
zło Ŝoną ze mgły i powietrza, nie za ś z dwustu funtów ciała.  

 
Pan Ignacy zdziwił si ę na widok wysmukłych butelek; uczucie to jednak nie  
ł ączyło si ę z Ŝadną przykro ści ą.  
 
- Na miło ść bosk ą, có Ŝ si ę z panem dzieje? - zacz ął znowu radca, rozkładaj ąc 
r ęce, jakby cały świat chciał ogarn ąć w jednym u ścisku. - Tak dawno nie byłe ś 
pan mi ędzy nami, Ŝe Szprot nawet zapomniał, jak wygl ądasz, a ja pomy ślałem, Ŝe 
zaraziłe ś si ę od swego przyjaciela, co to ma bzika...  

 
Rzecki spos ępniał.- Wi ęc wła śnie dzi ś - prawił radca - kiedy na pa ńskim 
przyjacielu wygrałem od Deklewskiego kosz piwa nowe j marki, mówi ę do Szprota: 
wiesz pan co, zabierzmy piwo i chod  my do starego, a mo Ŝe si ę chłop rozrusza... 



CóŜ to, nawet nie prosisz nas, a Ŝeby śmy usiedli?...  

 
- Ale Ŝ bardzo prosz ę - odpowiedział Rzecki. 
- I stolik jest... - mówił radca, ogl ądaj ąc si ę po pokoju - i miejsce, widz ę, 
zaciszne. Ehe, he!... my tu b ędziem mogli złazi ć si ę do chorego na partyjk ę co 
wieczór... Szprot, dob ąd , synu, trybuszonik i zabierz si ę do szkliwa... Niech 
poczciwiec zaznajomi si ę z now ą mark ą...  

 
- Jaki Ŝ to zakład wygrał radca? - zapytał Rzecki, któremu znowu fizjognomia 
zacz ęła si ę wyja śnia ć.  
 
- Zakład o Wokulskiego. Widzisz pan, było tak. Jesz cze w styczniu roku zeszłego, 
kiedy to Wokulski awanturował si ę po Bułgarii, ja powiedziałem do Szprota, Ŝe 
pan Stanisław jest wariat, Ŝe zbankrutuje i  le sko ńczy... Tymczasem dzisiaj, 
wyobra   sobie, Deklewski utrzymuje, Ŝe to on to powiedział... Naturalnie, 
zało Ŝyli śmy si ę o kosz piwa, Szprot rozstrzygn ął na moj ą stron ę i jeste śmy u 
ciebie...  

 
W ci ągu tego wyja śnienia pan Szprot ustawił na stole trzy kufle i odk orkował 
trzy butelki.  

 
- No, tylko spojrzyj, panie Ignacy - mówił radca po dnosz ąc napełniony kufel. - 
Kolor starego miodu, piana jak śmietana, a smak szesnastoletniej dziewczyny.  

 
Skosztuj Ŝe... Co to za smak i co to za posmak?... Gdyby ś zamkn ął oczy, 
przysi ągłby ś, Ŝe to jest "Ale"... O! uwa Ŝasz?... Ja powiadam, Ŝe przed takim 
piwem nale Ŝałoby płuka ć usta. Powiedz Ŝe sam: piłe ś kiedy co ś podobnego?...  

 
Rzecki wypił pół kufla. 
- Dobre - rzekł. - Sk ądŜe jednak przyszło radcy do głowy, Ŝe Wokulski 
zbankrutował?- Bo nikt w mie ście nie mówi inaczej. Przecie Ŝ człowiek, który ma 
pieni ądze, sens w głowie i nikogo nie zarwał, nie ucieka z miasta Bóg wie 
gdzie... - Wokulski wyjechał do Moskwy. 
- Tere... fere!... Tak wam powiedział, a Ŝeby zmyli ć ślady. Ale sam si ę złapał, 
skoro wyrzekł si ę nawet swoich pieni ędzy... 
- Czego si ę wyrzekł?... - spytał ju Ŝ rozgniewany pan Ignacy. - Tych pieni ędzy, 
które ma w banku, a nade wszystko u Szlangbauma... Przecie Ŝ to razem wyniesie ze 
dwakro ć sto tysi ęcy rubli... Kto wi ęc tak ą sum ę zostawia bez dyspozycji, po 
prostu rzuca j ą w błoto, ten jest albo wariat, albo... zmajstrował  co ś takiego, 
Ŝe ju Ŝ nie czeka na wypłat ę... W całym mie ście rozlega si ę tylko jeden głos 
oburzenia przeciw temu... temu... Ŝe go nie nazw ę wła ściwym imieniem...  

 
- Radco, zapominasz si ę!... - zawołał Rzecki. - Rozum tracisz, panie Ignac y, 
ujmuj ąc si ę za takim człowiekiem - odparł gwałtownie radca. - Bo tylko pomy śl. 
Pojechał po maj ątek, gdzie?... na wojn ę tureck ą... Na wojn ę tureck ą!... czy 
rozumiesz doniosło ść tych słów?... Tam zrobił maj ątek, ale w jaki sposób?... 
Jakim sposobem mo Ŝna w pół roku zrobi ć pół miliona rubli?... 
- Bo obracał dziesi ęcioma milionami rubli - odparł Rzecki - wi ęc nawet zrobił 
mniej, ni Ŝby mógł... 
- Ale czyje to były miliony? 
- Suzina... kupca... jego przyjaciela... 
- Otó Ŝ to!... Ale mniejsza; przypu śćmy, Ŝe w tym razie nie zrobił Ŝadnego 
świ ństwa... Co to jednak Ŝe za interesa prowadził on w Pary Ŝu, a pó  niej w 
Moskwie, na czym równie Ŝ grubo zarobił?... A godziło si ę to zabija ć krajowy 
przemysł, a Ŝeby da ć osiemna ście procent dywidendy kilku arystokratom dla 
wkr ęcenia si ę pomi ędzy nich?... A pi ęknie to sprzedawa ć cał ą spółk ę śydom i 
nareszcie ucieka ć, zostawiaj ąc setki ludzi w n ędzy lub w niepewno ści?... To tak 
robi dobry obywatel i człowiek uczciwy?... No, pij Ŝe, panie Ignacy!... - 
zawołał, tr ącaj ąc jego kufel swoim. - Nasze kawalerskie!... Panie S zprot, poka Ŝ, 
co umiesz... nie kompromituj si ę przy chorym... 
- Hola!... - odezwał si ę doktór Szuman, który od kilku chwil stał na progu,  nie 
zdejmuj ąc kapelusza z głowy. - Hola!... A có Ŝ to wy, moi panowie, jeste ście 



ajentami domu pogrzebowego, Ŝe mi w taki sposób urz ądzacie pacjenta?...  

 
- Kazimierz! - zawołał na słu Ŝącego - wyrzu ć mi te butelki do sieni... A panów 
prosz ę, a Ŝeby ście po Ŝegnali chorego... Szpital, cho ćby na jedn ą osob ę, nie jest 
knajp ą... To pan tak wykonywasz moje zlecenia?.. - zwróci ł si ę do Rzeckiego. - 
To pan, maj ąc wad ę serca b ędziesz mi urz ądzał pijatyki?... Mo Ŝe jeszcze 
zaprosicie sobie dziewcz ęta?... Dobrej nocy panom... - rzekł do radcy i Szpr ota 
- a na drugi raz nie otwierajcie mi tu piwiarni, bo  was zaskar Ŝę o zabójstwo... 
Panowie radca W ęgrowicz i ajent Szprot wynie śli si ę tak szybko, Ŝe gdyby nie 
gęsty dym ich cygar, mo Ŝna by my śle ć, Ŝe nikogo nie było w pokoju. - Otwórz 
okno!... - mówił doktór do słu Ŝącego. - Oj, to, to!... dodał patrz ąc ironicznie 
na Rzeckiego. - Twarz w płomieniach, oczy szkliste,  pulsa bij ą tak, Ŝe słycha ć 
na ulicy... 
- Słyszałe ś pan, co on mówił o Stachu?... - spytał Rzecki.  

 
- Ma racj ę - odparł Szuman. - Całe miasto mówi to samo, choci aŜ myli si ę 
tytułuj ąc Wokulskiego bankrutem, bo on jest tylko półgłówki em z tego typu, który 
ja nazywam polskimi romantykami. 
Rzecki patrzył na niego prawie wyl ękniony. - Nie patrz pan tak na mnie - ci ągnął 
spokojnym głosem Szuman - raczej zastanów si ę, czy nie mam racji. Wszak Ŝe ten 
człowiek ani razu w Ŝyciu nie działał przytomnie... Kiedy był subiektem,  my ślał 
o wynalazkach i o uniwersytecie; kiedy wszedł do un iwersytetu, zacz ął bawi ć si ę 
polityk ą. Pó  niej, zamiast robi ć pieni ądze, został uczonym i wrócił tu tak goły, 
Ŝe gdyby nie Minclowa, umarłby z głodu... Nareszcie zacz ął robi ć maj ątek, ale - 
nie jako kupiec, tylko jako wielbiciel panny, która  od wielu lat ma ustalon ą 
reputacj ę kokietki. Nie koniec na tym, ju Ŝ bowiem maj ąc w r ęku i pann ę, i 
maj ątek, rzucił oboje, a dzisiaj - co robi i gdzie jest ?... Powiedz pan, je Ŝeli ś 
mądry?... Półgłówek, sko ńczony półgłówek! - mówił Szuman, machaj ąc r ęką. - 
Czystej krwi polski romantyk, co to wiecznie szuka czego ś poza 
rzeczywisto ści ą... - Czy doktór powtórzy to Wokulskiemu, gdy wróci ?... - spytał 
Rzecki. - Sto razy mu tak mówiłem, a je Ŝeli teraz nie powiem, to tylko dlatego, 
Ŝe nie wróci... 
- Co nie ma wróci ć... szepn ął Rzecki, bledn ąc. 
- Nie wróci, bo albo sobie gdzie ś łeb rozbije, je Ŝeli odzyska rozs ądek, albo 
we mie si ę do jakiej ś nowej utopii. Cho ćby do wynalazków tego mitycznego Geista, 
który tak Ŝe musi by ć patentowanym wariatem.  

 
- A doktór nie uganiałe ś si ę nigdy za utopiami?  

 
- Tak, ale robiłem to, odurzywszy si ę w waszej atmosferze. Opatrzyłem si ę jednak 
w por ę i ta okoliczno ść pozwala mi stawia ć jak najdokładniejsze diagnozy 
podobnych chorób... No, zdejmij pan szlafrok, zobac zymy, jakie skutki wywołał 
wieczór sp ędzony w wesołym towarzystwie...  

 
Zbadał Rzeckiego, kazał mu natychmiast i ść do łó Ŝka, a na przyszło ść nie robi ć 
ze swego mieszkania szynkowni.  

 
- Pan to tak Ŝe jeste ś okazem romantyka; tyle tylko, Ŝeś miał mniej sposobno ści 
do robienia głupstw - zako ńczył doktór.  

 
Po czym wyszedł, zostawiaj ąc Rzeckiego w bardzo ponurym nastroju. 
 
"Ju Ŝ tam twoje gadanie wi ęcej mi zaszkodzi ani Ŝeli piwo" - pomy ślał Rzecki, a po 
chwili dodał półgłosem:  

 
"Mógłby jednak Ŝe Stach cho ć słówko napisa ć... Bo licho wie, jakie domysły snuj ą 
si ę człowiekowi po głowie!..." 
Przykuty do łó Ŝka pan Ignacy nudził si ę piekielnie. Wi ęc dla zabicia czasu 
odczytywał, po raz nie wiadomo który, histori ę konsulatu i cesarstwa albo - 
rozmy ślał o Wokulskim.  

 



Oba te jednak zaj ęcia, zamiast uspakaja ć, dra Ŝniły go... Historia przypominała 
mu cudowne dzieje jednego z najwi ększych triumfatorów, na którego dynastii 
Rzecki opierał wiar ę w przyszło ść świata, a która to dynastia w jego oczach 
padła pod oszczepem Zulusa. Rozmy ślania za ś o Wokulskim prowadziły go do 
wniosku, Ŝe ukochany przyjaciel, a tak niezwykły człowiek, co  najmniej znajdował 
si ę na drodze do jakiego ś moralnego bankructwa.  

 
"Tyle chciał zrobi ć, tyle mógł zrobi ć i nic nie zrobił!... - powtarzał pan 
Ignacy ze smutkiem w sercu. - Gdyby Ŝ cho ć napisał, gdzie jest i jakie ma 
zamiary... Gdyby chocia Ŝ dał zna ć, Ŝe Ŝyje!..." 
Od pewnego bowiem czasu trapiły pana Rzeckiego niej asne, ale złowrogie 
przeczucia. Przychodził mu na my śl jego sen, kiedy po przedstawieniu Rossiego 
marzyło mu si ę, Ŝe Wokulski skoczył za pann ą Izabel ą z wie Ŝy ratuszowej. To 
znowu przypominał sobie dziwne, a nic dobrego nie z apowiadaj ące zdania Stacha:  
"Chciałbym zgin ąć sam i zniszczy ć wszelkie ślady mego istnienia!"Jak łatwo 
podobne Ŝyczenie mo Ŝe si ę spełni ć u człowieka, który mówił tylko to, co czuł, i 
umiał wykonywa ć to, co mówił!...  

 
Codziennie odwiedzaj ący go doktór Szuman wcale nie dodawał mu otuchy i j uŜ 
prawie znudził go powtarzaniem jednej i tej samej z wrotki: 
- Doprawdy, Ŝe trzeba by ć albo kompletnym bankrutem, albo wariatem, a Ŝeby 
zostawiwszy tyle pieni ędzy w Warszawie, nie wyda ć Ŝadnej dyspozycji, a nawet nie 
donie ść, gdzie jest!...  

 
Rzecki kłócił si ę z nim, ale w duszy przyznawał mu racj ę.  
Pewnego dnia doktór wpadł do niego w porze niezwykł ej, bo o godzinie dziesi ątej 
rano. Cisn ął kapelusz na stół i zawołał: - A co, nie miałem ra cji, Ŝe to jest 
półgłówek!... 
- Có Ŝ si ę stało?... - zapytał pan Ignacy, z góry wiedz ąc, o kim mowa. 
- Stało si ę, Ŝe ju Ŝ przed tygodniem ten wariat wyjechał z Moskwy i... zgadnij 
pan dok ąd?... - Do Pary Ŝa?... - Ale gdzie za ś!... Wyjechał do Odessy, stamt ąd ma 
zamiar uda ć si ę do Indyj, z Indyj do Chin i Japonii, a pó  niej przez Ocean 
Spokojny do Ameryki... Rozumiem podró Ŝ, nawet naokoło świata, sam bym mu j ą 
radził. Ale a Ŝeby nie napisa ć słówka, zostawiaj ąc, b ąd  jak b ąd , ludzi 
Ŝyczliwych i ze dwakro ć sto tysi ęcy rubli w Warszawie, na to, dalibóg! trzeba 
mie ć w wysokim stopniu rozwini ęt ą psychoz ę... 
- Sk ądŜe te wiadomo ści? - spytał Rzecki.  

 
- Z najlepszego  ródła, bo od Szlangbauma, któremu zbyt wiele zale Ŝy na tym, 
aŜeby dowiedzie ć si ę o projektach Wokulskiego. Ma mu przecie Ŝ w pocz ątkach 
pa  dziernika zapłaci ć sto dwadzie ścia tysi ęcy rubli... No, a gdyby kochany 
Stasio w łeb sobie paln ął czy uton ął, czy umarł na Ŝółt ą febr ę... Rozumiesz 
pan?... Wówczas mogliby śmy albo całemu kapitałowi ukr ęci ć szyj ę, albo 
przynajmniej obraca ć nim z pół roku bez procentu... Pan ju Ŝ chyba poznałe ś 
Szlangbauma? On przecie Ŝ mnie... mnie chciał okpi ć!  
 
Doktór biegał po pokoju i gestykulował r ękoma w taki sposób, jak gdyby sam był 
dotkni ęty pocz ątkami psychozy. Nagle zatrzymał si ę przed panem Ignacym, 
popatrzył mu w oczy i schwycił za r ękę. - Co... co... co?... Puls przeszło 
sto?... Miałe ś pan dzi ś gor ączk ę?...  

 
- Jeszcze nie. 
- Jak to: nie?... Przecie Ŝ widz ę... - Mniejsza!... - odparł Rzecki. - Czyby 
jednak Ŝe Stach zrobił co ś podobnego?... - Ten nasz dawny Stach, pomimo 
romantyzmu, mo Ŝe by nie zrobił; ale ten pan Wokulski, zakochany w ja śnie 
wielmo Ŝnej pannie Ł ęckiej, mo Ŝe zrobi ć wszystko...  

 
No, i jak pan widzisz, robi, na co go sta ć... Od tej wizyty doktora pan Ignacy 
sam zacz ął zeznawa ć, Ŝe jest z nim niedobrze. 
"To byłoby zabawne - my ślał - gdybym ja tak w tych czasach dał nura?... Phy ! 
trafiało si ę to lepszym ode mnie... Napoleon I... Napoleon III. .. mały Lulu... 
Stach... No, có Ŝ Stach?... przecie Ŝ jedzie teraz do Indii..."  

 



Zadumał si ę, wstał z łó Ŝka, ubrał si ę jak nale Ŝy i poszedł do sklepu, ku 
wielkiemu zgorszeniu Szlangbauma, który wiedział, Ŝe panu Ignacemu zabroniono 
podnosi ć si ę. 
Za to przez nast ępny dzie ń było mu gorzej; odle Ŝał wi ęc dob ę i znowu na par ę 
godzin zaszedł do sklepu. 
- Có Ŝ on sobie my śli, Ŝe sklep to trupiarnia?... - rzekł jeden ze starozak onnych 
subiektów do pana Zi ęby, który z wła ściw ą sobie szczero ści ą znalazł, Ŝe ten 
koncept jest doskonały. W połowie wrze śnia odwiedził pana Rzeckiego Ochocki, 
który na kilka dni przyjechał tu z Zasławka. Na jeg o widok pan Ignacy odzyskał 
dobry humor. 
- Có Ŝ pana tu sprowadza!... - zawołał, gor ąco ściskaj ąc kochanego przez 
wszystkich wynalazc ę. Ale Ochocki był pochmurny. - Có Ŝ by innego, je Ŝeli nie 
kłopoty! - odparł. - Wiesz pan, Ŝe umarł Ł ęcki... 
- Ojciec tej... tej?... - zdziwił si ę pan Ignacy. 
- Tej... tej!... I nawet bodaj czy nie przez ni ą... 
- W imi ę Ojca i Syna... - prze Ŝegnał si ę Rzecki. - Ilu Ŝ ludzi ma zamiar zgubi ć 
ta kobieta?... Bo, o ile wiem, a zapewne i dla pana  nie jest to tajemnic ą, Ŝe 
je Ŝeli Stach wpadł w nieszcz ęście, to tylko przez ni ą...  

 
Ochocki pokiwał głow ą. 
- Mo Ŝesz mi pan powiedzie ć, co si ę stało z Ł ęckim?... - ciekawie zapytał pan 
Ignacy. 
 - śaden to sekret - odparł Ochocki. - W pocz ątkach lata o świadczył si ę o pann ę 
Izabel ę marszałek... 
- Ten... ten?... Mógł by ć moim ojcem - wtr ącił Rzecki. 
- Mo Ŝe te Ŝ dlatego panna przyj ęła go, a przynajmniej nie odrzuciła. Wi ęc stary 
zebrał manatki po dwu swoich Ŝonach i przyjechał na wie ś do hrabiny... do ciotki 
panny Izabeli, u której mieszkała wraz z ojcem... 
- Oszalał. 
- Trafiało si ę to i m ędrszym od niego - ci ągnął Ochocki. Tymczasem, pomimo Ŝe 
marszałek zacz ął uwa Ŝać si ę za konkurenta, panna Izabela co par ę dni, a pó  niej 
nawet i co dzie ń je  dziła sobie w towarzystwie pewnego in Ŝyniera do ruin starego 
zamku w Zasławiu... Mówiła, Ŝe jej to rozp ędza nudy... 
- I marszałek nic?... 
- Marszałek, naturalnie, milczał, ale kobiety persw adowały pannie, Ŝe tak robi ć 
nie wypada. Ona za ś ma w tych razach jedn ą odpowied  : "Marszałek powinien by ć 
kontent, je Ŝeli wyjd ę za niego, a wyjd ę nie po to, aby wyrzeka ć si ę moich 
przyjemno ści..."  

 
- I pewnie marszałek przydybał ich na czym w owych ruinach? - wtr ącił Rzecki. - 
Ii... nie!... nawet tam nie zagl ądał. A gdyby i zajrzał, przekonałby si ę, Ŝe 
panna Izabela brała z sob ą naiwnego in Ŝynierka po to, a Ŝeby w jego asystencji 
t ęskni ć za Wokulskim... 
- Za Wo-kul-skim?... - Przynajmniej tak domy ślano si ę - mówił Ochocki. - Tym 
razem ja sam zwróciłem jej uwag ę, Ŝe w towarzystwie jednego wielbiciela nie 
wypada t ęskni ć za drugim.  
Ale ona odpowiedziała mi swoim zwyczajem: "Niech b ędzie kontent, Ŝe pozwalam mu 
patrze ć na siebie..." - To osioł ten in Ŝynier!... 
- Nie bardzo, gdy Ŝ pomimo całej naiwno ści spostrzegł si ę i pewnego dnia, a nawet 
przez wszystkie dnie nast ępne nie pojechał z pann ą t ęskni ć mi ędzy gruzami.  
Jednocze śnie za ś marszałek, zazdrosny o in Ŝyniera, zaprzestał konkurów i wyniósł 
si ę na Litw ę w sposób tak demonstracyjny, Ŝe panna Izabela i hrabina dostały 
spazmów, a poczciwy Ł ęcki nawet nie kiwn ąwszy palcem umarł na apopleksj ę... 
Skończywszy opowiada ć, Ochocki obj ął si ę r ękoma za głow ę i śmiał si ę. - I 
pomyśle ć tu - dodał - Ŝe tego rodzaju kobieta tylu ludziom głowy zawróciła ...  

 
- Ale Ŝ to potwór!... - zawołał Rzecki. 
- Nie. Nawet niegłupia i niezła w gruncie rzeczy, t ylko... taka jak tysi ące 
innych z jej sfery. 
- Tysi ące?... - Niestety!... - westchn ął Ochocki. - Wyobra   pan sobie klas ę 
ludzi maj ętnych lub zamo Ŝnych, którzy dobrze jedz ą, a niewiele robi ą. Człowiek 
musi w jaki ś sposób zu Ŝywać siły; wi ęc je Ŝeli nie pracuje, musi wpa ść w 
rozpust ę, a przynajmniej dra Ŝni ć nerwy... I do rozpusty za ś, i do dra Ŝnienia 



nerwów potrzebne s ą kobiety pi ękne, eleganckie, dowcipne, świetnie wychowane, a 
raczej wytresowane w tym wła śnie kierunku... To Ŝ to ich jedyna kariera... 
- I panna Izabela zaci ągnęła si ę w ich szeregi?... 
- To jest, wła ściwie zaci ągnęli j ą... Przykro mi to mówi ć, ale panu mówi ę, 
aŜeby ś wiedział, o jak ą to kobiet ę potkn ął si ę Wokulski...  

 
Rozmowa urwała si ę - zacz ął j ą Ochocki pytaj ąc: 
- Kiedy Ŝ on wraca? 
- Wokulski?... - odparł pan Ignacy. - Przecie Ŝ wyjechał do Indii, Chin, 
Ameryki... 
Ochocki rzucił si ę na krze śle. - To niepodobna!... - zawołał. - Chocia Ŝ... - 
dodał po namy śle. - Czy ma pan jakie wskazówki, Ŝe tam nie pojechał?.. - zapytał 
Rzecki zni Ŝonym głosem. 
- śadnych. Tylko dziwi ę si ę nagłej decyzji... Kiedym tu był ostatnim razem, 
obiecał mi załatwi ć pewien interes... Ale... 
- I niezawodnie załatwiłby go ten dawny Wokulski. T en nowy za ś zapomniał nie 
tylko o pa ńskich interesach... Przede wszystkim o własnych... 
- śe on wyjedzie - mówił Ochocki jakby do siebie - teg o moŜna było spodziewa ć 
si ę, ale nie podoba mi si ę ta nagło ść. Pisał do pana?..  

 
- Ani litery, i do nikogo - odparł stary subiekt. 
Ochocki kr ęcił głow ą. 
- Musiało si ę tak sta ć - mrukn ął.  
- Dlaczego musiało si ę sta ć?... - wybuchn ął Rzecki. - Có Ŝ to on bankrut czy mo Ŝe 
nie miał zaj ęcia?... Taki sklep, spółka to fraszki? A nie mógł o Ŝeni ć si ę z 
kobiet ą pi ękną, zacn ą... 
- Znalazłoby si ę wi ęcej takich kobiet - wtr ącił Ochocki.- Wszystko to było dobre 
- mówił o Ŝywiaj ąc si ę - ale nie dla człowieka z jego usposobieniem... 
- Jak pan to rozumiesz? - pochwycił Rzecki, któremu  rozmowa o Wokulskim 
sprawiała tak ą przyjemno ść jak o kochance. - Jak pan to rozumiesz?... Poznałe ś 
pan bli Ŝej tego człowieka?... - pytał natarczywie, a oczy m u błyszczały.  

 
- Pozna ć go łatwo. Był to jednym słowem człowiek szerokiej duszy. 
- Oto wła śnie!... - odezwał si ę Rzecki, wybijaj ąc takt palcem i wpatruj ąc si ę w 
Ochockiego jak w obraz. - Co pan jednak rozumiesz p rzez t ę szeroko ść?... Pi ęknie 
powiedziane!... Wytłomacz to pan, a jasno!... Ochoc ki u śmiechn ął si ę.  
 
- Widzi pan - rzekł - ludzie małej duszy dbaj ą tylko o swoje interesa, nie 
si ęgaj ą my śl ą poza dzie ń dzisiejszy i maj ą wstr ęt do rzeczy nieznanych. Byle im 
było spokojnie i suto... Taki za ś facet jak on troszczy si ę interesami tysi ęcy, 
patrzy nieraz o kilkadziesi ąt lat naprzód, a ka Ŝda rzecz nieznana i 
nierozstrzygni ęta poci ąga go w sposób nieprzeparty. To nawet nie jest Ŝadna 
zasługa, tylko mus. Jak Ŝelazo bez namysłu rusza si ę za magnesem albo pszczoła 
lepi swoje komórki, tak ten gatunek ludzi rzuca si ę do wielkich idei i 
niezwykłych prac... Rzecki ściskał go za obie r ęce i dr Ŝał ze wzruszenia.  

 
- Szuman - rzekł - m ądry doktór Szuman mówi, Ŝe Stach jest wariat, polski 
romantyk. - Głupi Szuman ze swoim Ŝydowskim klasycyzmem!... - odparł Ochocki. - 
On nawet nie domy śla si ę, Ŝe cywilizacji nie stworzyli ani filistrowie, ani 
geszefciarze, lecz wła śnie tacy wariaci... Gdyby rozum polegał na my śleniu o 
dochodach, ludzie do dzisiejszego dnia byliby małpa mi... -  wi ęte słowa... 
pi ękne słowa!... - powtarzał subiekt. - Wytłomacz Ŝe pan jednak: jakim sposobem 
człowiek, podobny Wokulskiemu, mógł... tak oto... z aawanturowa ć si ę?..  

 
- Prosz ę pana, ja si ę dziwi ę, Ŝe to tak pó  no nast ąpiło!... - odparł Ochocki, 
wzruszaj ąc ramionami. - Przecie Ŝ znam jego Ŝycie i wiem, Ŝe ten człowiek prawie 
dusił si ę tutaj od dzieci ństwa. Miał aspiracje naukowe, lecz nie było ich czy m 
zaspokoi ć; miał szerokie instynkta społeczne, ale czego dotk nął si ę w tym 
kierunku, wszystko padało... Nawet ta marna spółczy na, któr ą zało Ŝył, zwaliła mu 
na łeb tylko pretensje i nienawi ści...  

 
- Masz pan racj ę!... masz pan racj ę!... - powtarzał Rzecki. - A teraz ta panna 
Izabela... 



- Tak, ona mogła go uspokoi ć. Maj ąc szcz ęście osobiste, łatwiej pogodziłby si ę z 
otoczeniem i zu Ŝyłby energi ę w tych kierunkach, jakie s ą u nas mo Ŝliwe. Ale... 
niet ęgo trafił...  

 
- A co dalej?... 
- Czy ja wiem?... - szepn ął Ochocki. - Dzi ś jest on podobny do wyrwanego drzewa.  
 Je Ŝeli znajdzie grunt wła ściwy, a w Europie mo Ŝe go znale  ć, i je Ŝeli ma 
jeszcze energi ę, to wlezie w jak ąś robot ę i bodaj czy nie zacznie naprawd ę 
Ŝyć... Ale je Ŝeli wyczerpał si ę, co tak Ŝe w jego wieku jest mo Ŝliwym...  

 
Rzecki podniósł palec do ust. - Cicho!... cicho!...  - przerwał. - Stach ma 
energi ę... o, ma!... On jeszcze wypłynie... wypły... Odsze dł od okna i oparłszy 
si ę o futryn ę, zacz ął szlocha ć. 
- Taki jestem chory - mówił - taki rozdra Ŝniony... - Bo ja mam podobno wad ę 
serca... Ale to przejdzie... przejdzie... Tylko dla czego on tak ucieka... kryje 
si ę... nie pisze?...- Ach, jak ja rozumiem - zawołał O chocki - ten wstr ęt 
człowieka rozbitego do rzeczy, które mu przypominaj ą przeszło ść!... Jak ja to 
znam, cho ćby z małego do świadczenia... Wyobra   pan sobie, Ŝe kiedy zdawałem w 
gimnazjum egzamin dojrzało ści, musiałem w pi ęć tygodni przej ść kursa łaciny i 
greki z siedmiu klas, bom si ę tego nigdy nie chciał uczy ć. No i jako ś wykr ęciłem 
si ę na egzaminie, ale tak przedtem pracowałem, Ŝem si ę przepracował. Od tej pory 
nie tylko nie mogłem patrze ć na ksi ąŜki łaci ńskie albo greckie, ale nawet my śle ć 
o nich. Nie mogłem patrze ć na gmach szkolny, unikałem kolegów, którzy pracowa li 
razem ze mn ą, ale nawet musiałem opu ści ć owe mieszkanie, gdzie uczyłem si ę dzie ń 
i noc. Trwało to par ę miesi ęcy i naprawd ę nie pierwej uspokoiłem si ę, a Ŝem... 
Wiesz pan, com zrobił? Rzuciłem do pieca wszystkie podr ęczniki greckie i 
łaci ńskie i spaliłem bestie!... Paskudziło si ę to z godzin ę, ale kiedy 
ostatecznie kazałem popioły wysypa ć na śmietnik, ozdrowiałem! Chocia Ŝ i dzi ś 
jeszcze dostaj ę bicia serca na widok greckich liter albo łaci ńskich wyj ątków: 
panis, piscis, crinis... Aaa... jakie to obrzydliwe ...  

 
Nie dziw Ŝe si ę pan - ko ńczył Ochocki - Ŝe Wokulski umyka st ąd a Ŝ do Chin... 
Długie udr ęczenie mo Ŝe doprowadzi ć człowieka do w ścieklizny... Chocia Ŝ i to 
przechodzi...  

 
- A czterdzie ści sze ść lat, panie?... - zapytał Rzecki. - A silny organiz m?... a 
t ęgi mózg?... No, ale zagadałem si ę... Bywaj mi pan zdrów...  
 
- Co, mo Ŝe wyje ŜdŜasz pan?... - A Ŝ do Petersburga - odparł Ochocki. - Musz ę 
pilnowa ć testamentu nieboszczki Zasławskiej, który chce oba li ć wdzi ęczna 
rodzina. Posiedz ę tam, bodaj czy nie do ko ńca pa  dziernika.  

 
- Jak tylko b ędę miał wiadomo ść od Stacha, zaraz panu donios ę. Tylko przy ślij mi 
pan adres.  

 
- I ja panu dam zna ć, tylko zachwyc ę j ęzyka... Chocia Ŝ w ątpi ę... Do widzenia!... 
- Rychłego powrotu... 
Rozmowa z Ochockim orze  wiła pana Ignacego. Zdawało si ę, Ŝe stary subiekt nabrał 
sił, nagadawszy si ę z człowiekiem, który nie tylko rozumiał ukochanego  Stacha, 
ale i przypominał go w wielu punktach. "On był taki  sam - my ślał Rzecki. - 
Energiczny, trze  wy, a mimo to zawsze pełen idealnych pop ędów..."  

 
MoŜna powiedzie ć, Ŝe od tego dnia zacz ęła si ę rekonwalescencja pana Ignacego.  
Opuścił łó Ŝko, potem szlafrok zamienił na surdut, bywał w skle pie i nawet cz ęsto 
wychodził na ulic ę. Szuman zachwycał si ę trafno ści ą swojej kuracji, dzi ęki 
której choroba serca zatrzymała si ę w rozwoju. - Co b ędzie dalej - mówił do 
Szlangbauma - nie wiadomo. Ale fakt, Ŝe od kilku dni stary ma si ę lepiej. 
Odzyskał apetyt i sen, a nade wszystko opu ściła go apatia. Z Wokulskim miałem to 
samo.  
 
Naprawd ę za ś Rzecki pokrzepiał si ę nadziej ą, Ŝe pr ędzej lub pó  niej b ędzie miał 
list od swego Stacha. 



"Ju Ŝ moŜe jest w Indiach - my ślał - wi ęc w ko ńcu wrze śnia powinien bym mie ć 
wiadomo ść... No, o spó  nienie w takich razach nietrudno; ale za pa  dziernik dam 
głow ę..." Rzeczywi ście, w epokach wskazanych nadeszły wiadomo ści o Wokulskim, 
lecz bardzo dziwne. 
W końcu wrze śnia wieczorem odwiedził pana Ignacego Szuman i śmiej ąc si ę rzekł:  

 
- Tylko uwa Ŝaj pan, jak ten półgłówek zainteresował ludzi. Pach ciarz z Zasławka 
mówił Szlangbaumowi, Ŝe furman nieboszczki prezesowej widział niedawno 
Wokulskiego w lesie zasławskim. Opisywał nawet, jak  był ubrany i na jakim koniu 
jechał... 
- Mo Ŝe by ć!... - wtr ącił o Ŝywiony pan Ignacy. 
- Farsa!... Gdzie Krym, gdzie Rzym, gdzie Indie, a gdzie Zasławek?... - odparł 
doktór. - Tym bardziej Ŝe prawie jednocze śnie inny śydek, handluj ący w ęglami, 
widział znowu Wokulskiego w D ąbrowie... A nawet wi ęcej, bo jakoby dowiedział 
si ę, Ŝe ów Wokulski kupił od jednego górnika, pijaczyny, dwa naboje 
dynamitowe... No, ju Ŝ tego głupstwa chyba i pan nie zechcesz broni ć?... 
- Ale có Ŝ by to znaczyło?... - Nic. Widocznie Szlangbaum mus iał mi ędzy śydkami 
ogłosi ć nagrod ę za dowiedzenie si ę o Wokulskim, wi ęc teraz ka Ŝdy b ędzie 
upatrywał Wokulskiego bodajby w mysiej jamie... I świ ęty rubel tworzy 
jasnowidz ących!... - zako ńczył doktór, śmiej ąc si ę ironicznie. 
Rzecki musiał przyzna ć, Ŝe pogłoski nie miały sensu, a wyja śnienie ich przez 
Szumana było najzupełniej racjonalne. Pomimo to nie pokój o Wokulskiego wzmógł 
si ę. Niepokój jednak zamienił si ę w istotn ą trwog ę wobec faktu nie ulegaj ącego 
ju Ŝ Ŝadnej w ątpliwo ści. Oto w dniu pierwszego pa  dziernika jeden z rejentów 
zawezwał do siebie pana Ignacego i pokazał mu akt z eznany przez Wokulskiego 
przed wyjazdem do Moskwy. Był to formalny testament , w którym Wokulski 
rozporz ądził pozostałymi w Warszawie pieni ędzmi, z których siedemdziesi ąt 
tysi ęcy rs. le Ŝały w banku, za ś sto dwadzie ścia tysi ęcy rs. u Szlangbauma.  

 
Dla osób obcych rozporz ądzenie to było dowodem niepoczytalno ści Wokulskiego; 
Rzeckiemu jednak wydało si ę całkiem logiczne. Testator zapisał: ogromn ą sum ę stu 
czterdziestu tysi ęcy rubli Ochockiemu, dwadzie ścia pi ęć tysi ęcy rs. Rzeckiemu, 
dwadzie ścia tysi ęcy rs. Helence Stawskiej. Pozostałe za ś pi ęć tysi ęcy rs. 
podzielił mi ędzy swoj ą dawn ą słu Ŝbę albo biedaków, którzy mieli z nim stosunki.  

 
Z tej sumy otrzymali po pi ęćset rubli: W ęgiełek, stolarz z Zasławia, Wysocki, 
furman z Warszawy, i drugi Wysocki, jego brat, dró Ŝnik ze Skierniewic. 
Wokulski rzewnymi słowami prosił obdarowanych, a Ŝeby zapisy przyj ęli jak od 
zmarłego; rejenta za ś zobowi ązał do nieogłaszania aktu przed pierwszym 
pa  dziernikiem.  

 
Między lud  mi, którzy znali Wokulskiego, zrobił si ę hałas, posypały si ę plotki, 
insynuacje, obrazy osobiste... Szuman za ś w rozmowie z Rzeckim wypowiedział taki 
pogl ąd:  
 
- O zapisie dla pana dawno wiedziałem... Ochockiemu  dał blisko milion złotych, 
poniewa Ŝ odkrył w nim wariata tego co sam gatunku... No i p rezent dla córeczki 
pi ęknej pani Stawskiej rozumiem - dodał z u śmiechem - jedno mnie tylko 
intryguje...  

 
- Có Ŝ mianowicie? - spytał Rzecki, przygryzaj ąc w ąsy. 
- Sk ąd si ę wzi ął mi ędzy obdarowanymi ów dró Ŝnik Wysocki?... zako ńczył Szuman. 
Zanotował jego imi ę i nazwisko i wyszedł zamy ślony. Wielki był niepokój 
Rzeckiego o to, co mogło si ę sta ć z Wokulskim, dlaczego zrobił zapis i dlaczego 
przemawiał w nim jak człowiek my śl ący o bliskiej śmierci... Wnet jednak trafiły 
si ę wypadki, które obudziły w panu Ignacym iskr ę nadziei lub do pewnego stopnia 
wyja śniły dziwne post ępowanie Wokulskiego.  

 
Przede wszystkim Ochocki, zawiadomiony o darze, nie  tylko natychmiast 
odpowiedział z Petersburga, Ŝe zapis przyjmuje i Ŝe cał ą gotówk ę chce mie ć w 
pocz ątkach listopada, ale jeszcze zastrzegł sobie u Szla ngbauma procent za 
miesi ąc pa  dziernik. Nadto za ś napisał do Rzeckiego list z zapytaniem: czy pan 
Ignacy nie dałby mu ze swego kapitału dwudziestu je den tysi ęcy rubli gotowizn ą, 



w zamian za sum ę płatn ą na świ ęty Jan, któr ą Ochocki miał na hipotece wiejskiego 
maj ątku?"Bardzo zale Ŝy mi na tym - ko ńczył swój list - a Ŝeby wszystko, co 
posiadam, mie ć w r ęku, gdy Ŝ w listopadzie stanowczo musz ę wyjecha ć za granic ę. 
Obja śni ę to panu przy osobistej rozmowie..."  

 
"Dlaczego on tak nagle wyje ŜdŜa za granic ę i dlaczego zbiera wszystkie 
pieni ądze?... - zapytywał sam siebie Rzecki. - Dlaczego w  ko ńcu odkłada 
wyja śnienia do rozmowy osobistej?..."  

 
Naturalnie, Ŝe przyj ął propozycj ę Ochockiego; zdawało mu si ę, Ŝe w tym nagłym 
wyje  dzie i niedomówieniach tkwi jaka ś otucha. "Kto wie - my ślał - czy Stach 
pojechał do Indii ze swoim półmilionem?... Mo Ŝe oni obaj z Ochockim zejd ą si ę w 
Pary Ŝu, u tego dziwnego Geista?... Jakie ś metale... jakie ś balony!... Widocznie 
chodzi im o utrzymanie tajemnicy, przynajmniej do c zasu..." W tym jednak razie 
pomieszał mu rachunki Szuman, powiedziawszy przy ja kiej ś okazji:  

 
- Dowiadywałem si ę w Pary Ŝu o tego sławnego Geista, my śl ąc, Ŝe Wokulski mo Ŝe si ę 
o niego zechce zaczepi ć. No, ale Geist, niegdy ś bardzo zdolny chemik, jest dzi ś 
sko ńczonym wariatem... Cała Akademia śmieje si ę z jego pomysłów!...  

 
Drwiny całej Akademii z Geista mocno zachwiały nadz iejami Rzeckiego. Ju Ŝci, 
je Ŝeli kto, to tylko Akademia Francuska mogłaby oceni ć warto ść owych metali czy 
balonów... A je Ŝeli m ędrcy zadecydowali, Ŝe Geist jest wariatem, to ju Ŝ chyba 
Wokulski nie miałby co robi ć u niego.  

 
"Gdzie i po co w takim razie wyjechał? - my ślał Rzecki. - Ha, oczywi ście, 
wyjechał w podró Ŝ, bo mu tu było  le... Je Ŝeli Ochocki musiał opu ści ć 
mieszkanie, w którym dokuczyła mu tylko gramatyka g recka, to Wokulski mógł tym 
bardziej wynie ść si ę z miasta, gdzie mu tak dokuczyła kobieta... I gdyb yŜ to 
tylko ona!... Czy był kiedy człowiek bardziej szkal owany od niego?..." "Ale 
dlaczego on zrobił prawie testament i jeszcze napom ykał w nim o śmierci?..." - 
dodawał pan Ignacy.  

 
Tę w ątpliwo ść rozja śniła mu wizyta Mraczewskiego. Młody człowiek przyje chał do 
Warszawy niespodzianie i przyszedł do Rzeckiego z m in ą zakłopotan ą. Rozmawiał 
urywkowo, a w ko ńcu napomkn ął, Ŝe pani Stawska waha si ę przyj ąć darowizny 
Wokulskiego i Ŝe jemu samemu dar ten wydaje si ę niepokoj ącym... 
- Dzieciak jeste ś, mój kochany!... - oburzył si ę pan Ignacy.- Wokulski zapisał 
jej czy Helci dwadzie ścia tysi ęcy rubli, bo polubił kobiet ę; a polubił j ą, bo w 
jej domu znajdował spokój w najci ęŜszych czasach dla siebie... Wiesz przecie, Ŝe 
kochał si ę w pannie Izabeli?...  

 
- To wiem - odparł nieco spokojniej Mraczewski - al e wiem i o tym, Ŝe pani 
Stawska miała do Wokulskiego słabo ść...  

 
- Wi ęc i có Ŝ?... Dzi ś Wokulski jest dla nas wszystkich prawie umarłym i Bóg wie, 
czy go kiedy zobaczymy.  

 
Mraczewskiemu twarz rozja śniła si ę.  
 
- To prawda - rzekł - to prawda!... Pani Stawska mo Ŝe przyj ąć zapis od zmarłego, 
a ja nie potrzebuj ę si ę obawia ć wspomnie ń o nim... 
I wyszedł bardzo kontent z tego, Ŝe Wokulski mo Ŝe ju Ŝ nie Ŝyje. 
"Stach miał racj ę - my ślał pan Ignacy - nadaj ąc tak ą form ę swoim zapisom.  

 
Umniejszył kłopotu obdarowanym, a nade wszystko tej  poczciwej pani Helenie..." W 
sklepie Rzecki bywał ledwie raz na kilka dni, jedyn e za ś jego zaj ęcie, notabene 
bezpłatne, polegało na układaniu wystawy w oknach, co zwykle robił w nocy z 
soboty na niedziel ę. Stary subiekt bardzo lubił to układanie, a Szlang baum sam 
go o nie prosił w nadziei, Ŝe pan Ignacy umie ści swój kapitał w jego kantorze na 
niewysoki procent.  

 



Ale i te rzadkie odwiedziny wystarczyły panu Ignace mu do zorientowania si ę, Ŝe w 
sklepie zaszły gruntowne zmiany na gorsze. Towary, lubo poka  ne na oko, były 
liche, cho ć zarazem zni Ŝyła si ę troch ę ich cena; subiekci w arogancki sposób 
traktowali publiczno ść i dopuszczali si ę drobnych nadu Ŝyć, które nie uszły uwagi 
Rzeckiego. Nareszcie dwu nowych inkasentów dopu ściło si ę malwersacji na sto 
kilkadziesi ąt rubli. Kiedy pan Ignacy wspomniał o tym Szlangbau mowi, usłyszał 
odpowied  :  
 
- Prosz ę pana, publiczno ść nie zna si ę na dobrym towarze, tylko na tanim... A co 
do malwersacji, te si ę wsz ędzie trafiaj ą. Sk ąd zreszt ą wezmę innych ludzi?Pomimo 
t ęgiej miny Szlangbaum jednak martwił si ę, a Szuman drwił z niego bez 
miłosierdzia. - Prawda, panie Szlangbaum - mówił do któr - Ŝe gdyby w kraju 
zostali sami śydzi, wyszliby śmy z torbami z interesu! Bo jedni okpiwaliby nas, a  
drudzy nie daliby si ę łapa ć na nasze sztuki... 
Maj ąc du Ŝo wolnego czasu, pan Ignacy du Ŝo rozmy ślał i dziwił si ę, Ŝe teraz po 
całych dniach zaprz ątały go kwestie, które dawniej nawet nie przeszły m u przez 
głow ę.  
 
"Dlaczego nasz sklep upadł?... - mówił do siebie. -  Bo gospodaruje w nim 
Szlangbaum, nie Wokulski. A dlaczego nie gospodaruj e Wokulski?... Bo jak to 
wspomniał Ochocki, Stach dusił si ę tutaj prawie od dzieci ństwa i nareszcie 
musiał uciec na świe Ŝe powietrze..."  

 
I przypomniał sobie najwydatniejsze momenta z Ŝycia Wokulskiego. Kiedy chciał 
uczy ć si ę, jeszcze jako subiekt Hopfera, wszyscy mu dokuczal i. Kiedy wst ąpił do 
uniwersytetu, za Ŝądano od niego po świ ęceń. Kiedy wrócił do kraju, nawet pracy mu 
odmówiono. Kiedy zrobił maj ątek, obrzucono go podejrzeniami, a kiedy zakochał 
si ę, ubóstwiana kobieta zdradziła go w najnikczemniejs zy sposób... 
"Trzeba przyzna ć - rzekł pan Ignacy - Ŝe w takich warunkach zrobił, co mógł 
najlepszego..." 
Ale je Ŝeli Wokulskiego siła faktów wypchn ęła z kraju, dlaczego sklepu po nim nie 
odziedziczył bodajby on sam, Rzecki, nie za ś Szlangbaum?...  

 
Bo on, Rzecki, nigdy o tym nie my ślał, a Ŝeby posiada ć własny sklep. On walczył 
za interesa W ęgrów albo czekał, a Ŝ Napoleonidzi świat przebuduj ą. I có Ŝ si ę 
stało?...  wiat nie poprawił si ę, Napoleonidzi wygin ęli, a wła ścicielem sklepu 
został Szlangbaum. "Strach, ile si ę u nas marnuje uczciwych ludzi - my ślał. - 
Katz paln ął sobie w leb, Wokulski wyjechał, Klejn Bóg wie gdz ie, a Lisiecki 
musiał tak Ŝe si ę wynosi ć, bo dla niego nie było tu miejsca..."  

 
Wobec tych medytacyj pan Ignacy doznawał wyrzutów s umienia, pod wpływem których 
pocz ął mu si ę zarysowywa ć jaki ś plan na przyszło ść...  

 
"Wejd ę - mówił - do spółki z pani ą Stawsk ą i z Mraczewskim. Oni maj ą dwadzie ścia 
tysi ęcy rubli, ja dwadzie ścia pi ęć tysi ęcy, wi ęc za tak ą sum ę moŜemy otworzy ć 
porz ądny sklep, cho ćby pod bokiem Szlangbaumowi..." 
Projekt ten tak go opanował, Ŝe pod jego wpływem czuł si ę nawet zdrowszym.  
Wprawdzie coraz cz ęściej doznawał bólu w ramionach i duszno ści, ale nie zwa Ŝał 
na to... "Pojad ę na kuracj ę cho ćby za granic ę - my ślał - pozb ędę si ę tych 
głupich duszno ści i wezm ę si ę do roboty naprawd ę... Có Ŝ to, czy tylko Szlangbaum 
ma robi ć u nas maj ątek?..."  

 
Czuł si ę młodszym i rze  wiejszym, cho ć Szuman nie radził mu wychodzi ć na ulic ę i 
zalecał unika ć wzrusze ń. Sam doktór jednak Ŝe cz ęsto zapominał o własnym 
przepisie. 
Raz wpadł do Rzeckiego z rana, wzburzony tak, Ŝe zapomniał wło Ŝyć krawata na 
szyj ę. 
- Wiesz pan - zawołał - pi ęknych rzeczy dowiedziałem si ę o Wokulskim!... 
Pan Ignacy poło Ŝył na stole nó Ŝ i widelec (wła śnie jadł befsztyk z borówkami) i 
uczuł ból w ramionach. - Có Ŝ si ę stało?... - zapytał słabym głosem.  

 
- Pyszny jest Sta ś!... - mówił Szuman. - Odnalazłem tego dró Ŝnika Wysockiego w 
Skierniewicach, wybadałem go i wiesz pan, com odkry ł?... 



- Sk ądŜe mog ę wiedzie ć?... - spytał Rzecki, któremu na chwil ę zrobiło si ę ciemno 
w oczach. 
- Wyobra   pan sobie - mówił zirytowany Szuman - Ŝe... to bydl ę... to zwierz ę... 
wtedy w maju, kiedy jechał z Ł ęckimi do Krakowa, rzucił si ę w Skierniewicach pod 
poci ąg!... Wysocki go uratował... 
- Eh!... - mrukn ął Rzecki. 
- Nie: eh!... tylko tak jest. Z czego widz ę, Ŝe kochany Stasieczek, obok 
romantyzmu, miał jeszcze mani ę samobójstwa... Zało Ŝyłbym si ę o cały mój maj ątek, 
Ŝe on ju Ŝ nie Ŝyje!... 
Nagle umilkł, spostrzegłszy straszn ą zmian ę na twarzy pana Ignacego. Zmieszał 
si ę niesłychanie, sam prawie zaniósł go na łó Ŝko i przysi ągł sobie, Ŝe ju Ŝ nigdy 
nie b ędzie zaczepia ć tych kwestii. Ale los zrz ądził inaczej. 
W końcu pa  dziernika bryftrygier oddał Rzeckiemu list rekomend owany pod adresem 
Wokulskiego. 
List pochodził z Zasławia, pismo było niewprawne. 
"Czyby od W ęgiełka..." - pomy ślał pan Ignacy i otworzył kopert ę.  
 
 "Wielmo Ŝny panie! - pisał W ęgiełek. - Najpierwej dzi ękujemy wielmo Ŝnemu panu za 
pami ęć o nas i za te pi ęćset rubli, którymi nas wielmo Ŝny pan znowu obdarzył, i 
za wszystkie dobrodziejstwa, które otrzymali śmy z jego szczodrobliwej r ęki, 
dzi ękujemy: matka moja, Ŝona moja i ja... Po drugie za ś wszyscy troje zapytujemy 
si ę o zdrowie i Ŝycie wielmo Ŝnego pana i czy pan szcz ęśliwie do dom powrócił.  

 
Pewno, Ŝe tak jest, bo inaczej nie wysłałby nam pan swego w spaniałego daru.  
Tylko Ŝona moja jest bardzo o wielmo Ŝnego pana niespokojna i po nocach nie 
sypia, a nawet chciała, a Ŝebym sam do Warszawy pojechał, zwyczajnie jak kobie ta. 
Bo to u nas, wielmo Ŝny panie, we wrze śniu, tego samego dnia, kiedy wielmo Ŝny 
pan, id ąc na zamek, spotkał moj ą matk ę przy kartoflach, trafiło si ę wielkie 
zdarzenie.  

 
Tylko co matka wróciła z pola i nastawiła wieczerz ę, a Ŝ tu w zamku dwa razy tak 
strasznie hukn ęło, jak pioruny, a w miasteczku szyby si ę zatrz ęsły. Matce 
garnczek wypadł z r ąk i zaraz mówi do mnie: 
<Leć na zamek, bo tam mo Ŝe bawi si ę jeszcze pan Wokulski, wi ęc Ŝeby go 
nieszcz ęście nie spotkało>. I ja te Ŝ zaraz poleciałem. 
Chryste Panie! Ledwie Ŝem poznał gór ę. Z czterech ścian zamku, co si ę jeszcze 
mocno trzymały, została tylko jedna, a trzy zmielon e prawie na m ąkę. Kamie ń, 
cośmy na nim rok temu wyci ęli wiersze, rozbity na jakie dwadzie ścia kawałków, a 
w tym miejscu, gdzie była zawalona studnia, zrobił si ę dół i gruzów nasypało w 
niego wi ęcej ni Ŝ na stodoł ę. 
Ja my śl ę, Ŝe to mury same zawaliły si ę ze staro ści; ale matka mówi, Ŝe to mo Ŝe 
kowal nieboszczyk, com o nim wielmo Ŝnemu pa ństwu rozpowiadał, Ŝe on tak ą psot ę 
zrobił. 
Nic nie mówi ąc nikomu o tym, Ŝe wielmo Ŝny pan szedł wtedy na zamek, przez cały 
tydzie ń grzebałem mi ędzy gruzami, czy, bro ń Bo Ŝe, nie stało si ę nieszcz ęście. I 
dopiero, kiedym śladu nie znalazł, ucieszyłem si ę tak, Ŝe na tym miejscu świ ęty 
krzy Ŝ stawiam, cały z drzewa d ębowego, nie malowany, a Ŝeby była pami ątka, jako 
wielmo Ŝny pan od nieszcz ęścia si ę ocalił. Ale moja Ŝona, kobiecym obyczajem, 
wci ąŜ si ę niepokoi... Wi ęc dlatego pokornie upraszam wielmo Ŝnego pana, a Ŝeby nam 
dał zna ć o sobie, Ŝe Ŝyje i Ŝe zdrów jest... 
Ksi ądz proboszcz jegomo ść taki poradził mi wyci ąć napis na krzy Ŝu:  
 
Non omnis moriar...  
 A Ŝeby ludzie wiedzieli, Ŝe cho ć stary zamek, pami ątka z czasów dawnych, w gruzy 
si ę rozleciał, to przecie nie wszystek zgin ął i jeszcze niemało zostanie po nim 
do widzenia nawet dla naszych wnuków...""A zatem Wo kulski był w kraju!..." - 
zawołał ucieszony Rzecki i posłał po doktora, prosz ąc go, a Ŝeby przyszedł 
natychmiast. 
W niecały kwadrans zjawił si ę Szuman. Dwa razy przeczytał podany mu list i ze 
zdziwieniem przypatrywał si ę o Ŝywionej fizjognomii pana Ignacego. 
- Có Ŝ doktór na to?... - zapytał triumfalnie Rzecki. 
Szuman zdziwił si ę jeszcze mocniej. 



 - Co ja na to?... - powtórzył. - śe stało si ę, co przepowiadałem Wokulskiemu 
jeszcze przed jego wyjazdem do Bułgarii. Przecie Ŝ to jasne, Ŝe Stach zabił si ę w 
Zasławiu. 
Rzecki u śmiechn ął si ę. - Ale Ŝ zastanów si ę, panie Ignacy - mówił doktór, z 
trudno ści ą hamuj ąc wzruszenie. - Pomy śl tylko: widziano go w D ąbrowie, jak 
kupował naboje, potem widziano go w okolicach Zasła wka, a nareszcie w samym 
Zasławiu. My śl ę, Ŝe w zamku musiało co ś kiedy ś zaj ść mi ędzy nim a t ą... t ą 
pot ępienic ą. Bo nawet mnie raz wspomniał, Ŝe chciałby zapa ść si ę pod ziemi ę tak 
gł ęboko jak studnia zasławska...  

 
- Gdyby zechciał si ę zabi ć, mógłby to zrobi ć dawniej... Zreszt ą i pistolet by 
wystarczył, nie dynamit - odparł Rzecki. - Tote Ŝ zabijał si ę... Ale Ŝe w ka Ŝdym 
calu była to w ściekła bestia, wi ęc mu pistolet nie wystarczał... Jemu trzeba 
było lokomotywy, a Ŝeby zgin ąć...  

 
Samobójcy umiej ą by ć wybredni, wiem o tym!... 
Rzecki kr ęcił głow ą i u śmiechał si ę. - Wi ęc co pan my ślisz, u diabła?... - 
zawołał zniecierpliwiony Szuman. - Czy masz jak ą inn ą hipotez ę?...  

 
- Mam. Stacha po prostu dr ęczyły wspomnienia tego zamku, wi ęc chciał go 
zniszczy ć, jak Ochocki zniszczył greck ą gramatyk ę, kiedy si ę na niej 
przepracował. Jest to tak Ŝe odpowied   dana tej pannie, która podobno co dzie ń 
je  dziła t ęskni ć do tych gruzów...  

 
- Ale Ŝ to byłoby dzieci ństwo!... Czterdziestoletni chłop nie mo Ŝe post ępować jak 
ucze ń... 
- Kwestia temperamentu - odparł Rzecki spokojnie. -  Jedni odsyłaj ą pami ątki, a 
on swoj ą wysadził w powietrze... Szkoda tylko, Ŝe tej Dulcynei nie było mi ędzy 
gruzami. 
Doktór zamy ślił si ę.  
 
- W ściekła bestia!... Ale gdzie Ŝ by teraz si ę podział, je Ŝeliby Ŝył?... 
- Teraz wła śnie podró Ŝuje z lekkim sercem. A nie pisze, bo śmy mu ju Ŝ wida ć 
wszyscy obrzydli... - doko ńczył ciszej pan Ignacy. - Zreszt ą, gdyby tam zgin ął, 
pozostałby jaki ś ślad...  

 
- Swoj ą drog ą, nie przysi ągłbym, Ŝe pan nie masz racji, chocia Ŝ... ja w to nie 
wierz ę - mrukn ął Szuman. Kiwał smutnie głow ą i mówił: - Romantycy musz ą wygin ąć, 
to darmo; dzisiejszy świat nie dla nich... Powszechna jawno ść sprawia to, Ŝe ju Ŝ 
nie wierzymy ani w anielsko ść kobiet, ani w mo Ŝliwo ść ideałów. Kto tego nie 
rozumie, musi zgin ąć albo dobrowolnie sam ust ąpi ć... 
Ale jaki to człowiek stylowy!... - zako ńczył. - Umarł przywalony resztkami 
feudalizmu. Zgin ął, a Ŝ ziemia zadr Ŝała... Ciekawy typ, ciekawy... 
Nagle schwycił kapelusz i wybiegł z pokoju mrucz ąc: 
- Wariaty!... wariaty!... cały świat mogliby zarazi ć swoim obł ędem... Rzecki 
wci ąŜ u śmiechał si ę. "Niech mnie diabli wezm ą - mówił do siebie - je Ŝeli co do 
Stacha nie mam racji!... Powiedział pannie: adieu! i pojechał... Oto cały 
sekret. Byle wrócił Ochocki, dowiemy si ę prawdy..." 
Był w tak dobrym usposobieniu, Ŝe wydobył spod łó Ŝka gitar ę, naci ągnął struny i 
przy jej akompaniamencie zacz ął nuci ć: 
Wiosna si ę budzi w całej naturze, 
Witana nowym słowików pieniem... 
W zielonym gaju, ponad strumieniem, 
Kwitn ęły dwie pi ękne ró Ŝe...  
Ostry ból w piersiach przypomniał mu, Ŝe nie powinien si ę męczy ć. 
Niemniej czuł w sobie ogromn ą energi ę. 
"Stach - my ślał - wzi ął si ę do jakiej ś wielkiej roboty, Ochocki jedzie do niego, 
wi ęc musz ę i ja pokaza ć, co umiem... Precz z marzeniami!... Napoleonidzi j uŜ nie 
poprawi ą świata i nikt go nie poprawi, je Ŝeli i nadal b ędziemy post ępować jak 
lunatycy... Zawi ąŜę spółk ę z Mraczewskimi, sprowadz ę Lisieckiego, znajd ę Klejna 
i spróbujemy, panie Szlangbaum, czy tylko ty masz r ozum... Do licha, co mo Ŝe by ć 
łatwiejszego ani Ŝeli zrobienie pieni ędzy, je Ŝeli chce si ę tego?A jeszcze z takim 



kapitałem i takimi lud  mi!..."  

 
W sobot ę po rozej ściu si ę subiektów wieczorem pan Ignacy wzi ął od Szlangbauma 
klucz od tylnych drzwi sklepu, a Ŝeby na przyszły tydzie ń uło Ŝyć wystaw ę w 
oknach. 
 Zapalił jedn ą lamp ę, z głównego okna wydobył przy pomocy Kazimierza Ŝardynierk ę 
i dwa wazony saskie, a na ich miejsce ustawił wazon y japo ńskie i starorzymski 
stolik. Nast ępnie kazał słu Ŝącemu i ść spa ć, miał bowiem zwyczaj własnor ęcznie 
rozkłada ć przedmioty drobne, a osobliwie mechaniczne zabawki . Nie chciał 
zreszt ą, a Ŝeby prosty człowiek wiedział, Ŝe on sam najlepiej bawi si ę sklepowymi 
zabawkami. Jak zwykle, tak i tym razem wydobył wszy stkie, zapełnił nimi cały 
kontuar i wszystkie jednocze śnie nakr ęcił. Po raz tysi ączny w Ŝyciu 
przysłuchiwał si ę melodiom graj ących tabakierek i patrzył, jak nied   wied  
wdrapuje si ę na słup, jak szklana woda obraca mły ńskie koła, jak kot ugania si ę 
za mysz ą, jak ta ńcz ą krakowiacy, a na wyci ągni ętym koniu p ędzi d Ŝokej. 
I przypatruj ąc si ę ruchowi martwych figur, po tysi ączny raz w Ŝyciu powtarzał: 
"Marionetki!... Wszystko marionetki!... Zdaje im si ę, Ŝe robi ą, co chc ą, a robi ą 
tylko, co im ka Ŝe spr ęŜyna, taka ślepa jak one..."Kiedy  le kierowany d Ŝokej 
wywrócił si ę na ta ńcz ących parach, pan Ignacy posmutniał. "Dopomóc do szc zęścia 
jeden drugiemu nie potrafi - my ślał - ale zrujnowa ć cudze Ŝycie umiej ą tak 
dobrze, jak gdyby byli lud  mi..."  

 
Nagle usłyszał łoskot. Spojrzał w gł ąb sklepu i zobaczył wydobywaj ącą si ę spod 
kontuaru ludzk ą figur ę. "Złodziej?..." - przeleciało mu przez głow ę. 
- Bardzo przepraszam, panie Rzecki, ale... ja zaraz  przyjd ę... odezwała si ę 
figura z oliwkow ą twarz ą i czarnymi włosami. Pobiegła do drzwi, otworzyła j e 
pośpiesznie i znikła.  

 
Pan Ignacy nie mógł podnie ść si ę z fotelu; r ęce mu opadły, nogi odmówiły 
posłusze ństwa. Tylko serce uderzało w nim jak dzwon rozbity,  a w oczach zrobiło 
mu si ę ciemno. "Có Ŝ, u diabła, ja si ę zl ąkłem? - szepn ął. - Wszak Ŝe to jest 
ten... ten Izydor Gutmorgen... tutejszy subiekt... Oczywi ście, co ś skradł i 
uciekł... Ale dlaczego ja si ę zl ąkłem?..."  

 
Tymczasem pan Izydor Gutmorgen po dłu Ŝszej nieobecno ści wrócił do sklepu, co 
jeszcze wi ęcej zadziwiło Rzeckiego. - Sk ądeś si ę pan tu wzi ął?... czego pan 
chcesz?... - zapytał go pan Ignacy. 
Pan Gutmorgen zdawał si ę by ć mocno zakłopotany. Spu ścił głow ę jak winowajca i 
przebieraj ąc palcami po kontuarze, mówił:  

 
- Przepraszam pana, panie Rzecki, ale pan mo Ŝe my śli, Ŝe ja co ukradłem?...  

 
Niech mnie pan zrewiduje... - Ale co pan tu robisz?  - zapytał Rzecki. Chciał si ę 
podnie ść z fotelu, lecz nie mógł.  

 
- Mnie pan Szlangbaum kazał zosta ć tu dzi ś na noc...  

 
- Po co?... 
- Bo, widzi pan, panie Rzecki... z panem przychodzi  tu do ustawiania ten 
Kazimierz... Wi ęc pan Szlangbaum kazał mnie pilnowa ć, a Ŝeby on czego nie 
wyniósł... Ale Ŝe mnie si ę troch ę niedobrze zrobiło, wi ęc... ja pana bardzo 
przepraszam... 
Rzecki ju Ŝ powstał z siedzenia. 
- Ach, wy kundle!... - zawołał w najwy Ŝszej pasji. - To wy mnie uwa Ŝacie za 
złodzieja?... I za to, Ŝe wam darmo pracuj ę?... 
- Przepraszam pana, panie Rzecki - wtr ącił z pokor ą Gutmorgen - ale... po co pan 
darmo pracuje?... 
- Niech Ŝe was milion diabłów porwie!... - krzykn ął pan Ignacy. Wybiegł ze sklepu 
i starannie zamkn ął drzwi na klucz. 
"Posied  Ŝe sobie do rana, kiedy ci niedobrze!... I zostaw pa miątk ę swemu 
pryncypałowi" - mrukn ął.  

 



Pan Ignacy nie mógł spa ć cał ą noc. A poniewa Ŝ jego lokal dzieliła tylko sie ń od 
sklepu, wi ęc około drugiej usłyszał ciche pukanie wewn ątrz sklepu i stłumiony 
głos Gutmorgena, który mówił: 
- Panie Rzecki, niech pan otworzy... Ja zaraz wróc ę... 
Wkrótce jednak wszystko ucichło. "O, gałgany!... - myślał Rzecki, przewracaj ąc 
si ę na łó Ŝku. - To wy mnie traktujecie jak złodzieja... Pocze kajcie Ŝ!... 
Około dziewi ątej z rana usłyszał, Ŝe Szlangbaum uwolnił Gutmorgena, a nast ępnie 
zacz ął kołata ć do jego drzwi. Nie odezwał si ę jednak, a kiedy przyszedł 
Kazimierz, zapowiedział mu, a Ŝeby nigdy nie puszczał tu Szlangbauma. 
"Wynios ę si ę st ąd - mówił - bodaj od Nowego Roku... śebym miał mieszka ć na 
strychu albo wzi ąć numer w hotelu... Mnie zrobili złodziejem!... Stac h powierzał 
mi krocie, a ten, bestia, l ęka si ę o swoje tandeciarskie towary..." 
Przed południem napisał dwa długie listy: jeden do pani Stawskiej, proponuj ąc, 
aŜeby sprowadziła si ę do Warszawy i zawi ązała z nim spółk ę; drugi do 
Lisieckiego, zapytuj ąc: czyby nie zechciał powróci ć i obj ąć posady w jego 
sklepie?... 
Przez cały czas pisania i odczytywania listów zło śliwy u śmiech nie schodził mu z 
twarzy. 
"Wyobra Ŝam sobie min ę Szlangbauma - my ślał - kiedy otworzymy mu przed nosem 
sklep konkurencyjny... he!... he!... he!... On mnie  kazał pilnowa ć... Dobrze mi 
tak, kiedym pozwolił rozpanoszy ć si ę temu filutowi... He! He! He!" W tej chwili 
tr ącił r ękawem pióro, które z biurka upadło na podłog ę. Rzecki schylił si ę, 
aŜeby je podnie ść, i nagle uczuł dziwny ból w piersiach, jakby mu kt o przebił 
płuca w ąskim no Ŝykiem. Na chwil ę za ćmiło mu si ę w oczach i doznał lekkich 
mdło ści; wi ęc, nie podnosz ąc pióra, wstał z fotelu i poło Ŝył si ę na szezlongu. 
"B ędę ostatnim cymbałem - my ślał - je Ŝeli za par ę lat Szlangbaum nie wyjdzie na 
Nalewki... Stary głupiec ze mnie!... troszczyłem si ę o Bonapartych i o cał ą 
Europ ę, a tymczasem wyrósł mi pod bokiem tandeciarz, któr y ka Ŝe mnie pilnowa ć 
jak złodzieja... No, ale przynajmniej nabrałem do świadczenia; wystarczy mi go na 
całe Ŝycie... Przestaniecie wy mnie teraz nazywa ć romantykiem i marzycielem..." 
Coś jakby zawadzało mu w lewym płucu.  

 
"Astma?... - mrukn ął. - Musz ę ja si ę na serio wzi ąć do kuracji. Inaczej za pi ęć, 
sze ść lat zostałbym kompletnym niedoł ęgą... Ach, gdybym si ę był spostrzegł 
dziesi ęć lat temu!..."  

 
Przymkn ął oczy i zdawało mu si ę, Ŝe widzi całe swoje Ŝycie, od chwili obecnej a Ŝ 
do dzieci ństwa, rozwini ęte na kształt panoramy, wzdłu Ŝ której on sam płyn ął 
dziwnie spokojnym ruchem... Uderzało go tylko, Ŝe ka Ŝdy miniony obraz zacierał 
mu si ę w pami ęci tak nieodwołalnie, i Ŝ w Ŝaden sposób nie mógł przypomnie ć sobie 
tego, na co patrzył przed chwil ą. Oto obiad w Hotelu Europejskim z powodu 
otwarcia nowego sklepu... Oto stary sklep, a w nim panna Ł ęcka rozmawia z 
Mraczewskim... Oto jego pokój z zakratowanym oknem,  gdzie przed chwil ą wszedł 
Wokulski, kiedy powrócił z Bułgarii... "Zaraz... Co  to ja poprzednio 
widziałem..." - my ślał.  

 
Oto piwnica Hopfera, gdzie poznał si ę z Wokulskim... A oto pole bitwy, gdzie 
niebieskawy dym unosi si ę nad liniami granatowych i białych mundurów... A ot o 
stary Mincel siedzi na fotelu i ci ągnie za sznurek wisz ącego w oknie kozaka... 
"Czy ja to wszystko istotnie widziałem, czy mi si ę tylko śniło?... Bo Ŝe 
miłosierny..." - szepn ął.  

 
Teraz zdawało mu si ę, Ŝe jest małym chłopcem i Ŝe podczas gdy jego ojciec 
rozmawiał z panem Raczkiem o cesarzu Napoleonie, on  wymkn ął si ę na strych i 
przez dymnik patrzył na Wisł ę w stron ę Pragi... Stopniowo jednak obraz 
przedmie ścia zatarł mu si ę przed oczyma i został tylko dymnik. Z pocz ątku był on 
wielki jak talerz, pó  niej jak spodek, a potem zmalał do rozmiarów srebrn ej 
dziesi ątki...  

 
Jednocze śnie ze wszystkich stron ogarn ęła go niepami ęć i ciemno ść, a raczej 
gł ęboka czarno ść, w śród której tylko ów dymnik świecił jak gwiazda o nieustannie 
zmniejszaj ącym si ę blasku.  

 



Nareszcie i ta ostatnia gwiazda zgasła... 
MoŜe zobaczył j ą znowu, ale ju Ŝ nie nad ziemskim horyzontem. 
Około drugiej w południe przyszedł słu Ŝący pana Ignacego, Kazimierz, z koszem 
talerzy. Hała śliwie nakrył do stołu, a widz ąc, Ŝe pan nie budzi si ę, zawołał:  

 
- Prosz ę pana, obiad wystygnie... 
Poniewa Ŝ pan Ignacy nie ruszył si ę i tym razem, wi ęc Kazimierz zbli Ŝył si ę do 
szezlonga i rzekł: 
- Prosz ę pana.... 
Nagle cofn ął si ę, wybiegł do sieni i zacz ął puka ć do tylnych drzwi sklepu, w 
którym jeszcze był Szlangbaum i jeden z jego subiek tów. 
Szlangbaum otworzył drzwi. 
- Czego chcesz?... - szorstko zapytał słu Ŝącego. 
- Prosz ę pana... naszemu panu co ś si ę stało...  

 
Szlangbaum ostro Ŝnie wszedł do pokoju, spojrzał na szezlong i równie Ŝ cofn ął 
si ę... 
- Biegnij po doktora Szumana!... - zawołał. - Ja tu  nie chc ę wchodzi ć... 
W tej samej porze u doktora był Ochocki i opowiadał  mu, Ŝe wczoraj z rana 
powrócił z Petersburga, a w południe odprowadzał na  poci ąg wiede ński swoj ą 
kuzynk ę pann ę Izabel ę Ł ęck ą, która wyjechała za granic ę. 
- Wyobra   pan sobie - zako ńczył - Ŝe wst ępuje do klasztoru!...  

 
- Panna Izabela?... - zapytał Szuman. - Có Ŝ to, czy ma zamiar nawet Pana Boga 
kokietowa ć, czy tylko chce po wzruszeniach odpocz ąć, a Ŝeby pewniejszym krokiem 
wyj ść za m ąŜ? - Daj jej pan spokój... to dziwna kobieta... - sz epnął Ochocki.  

 
- One wszystkie wydaj ą si ę nam dziwne - odparł zirytowanym głosem doktór - 
dopóki nie sprawdzimy, Ŝe s ą tylko głupie albo n ędzne... O Wokulskim nie 
słyszałe ś pan czego? - A wła śnie... - odpowiedział. Lecz nagle zatrzymał si ę i 
umilkł.  

 
- Có Ŝ, wiesz pan co o nim?... Czy mo Ŝe robisz z tego tajemnic ę stanu?... - 
nalegał doktór. 
W tej chwili wpadł Kazimierz wołaj ąc: 
- Panie doktorze, co ś si ę stało naszemu panu. Pr ędzej, panie! Szuman zerwał si ę, 
razem z nim Ochocki. Siedli w doro Ŝkę i p ędem zajechali przed dom, w którym 
mieszkał Rzecki.  

 
W bramie zast ąpił im drog ę Maruszewicz z mocno zafrasowan ą min ą. - No, wyobra   
pan sobie - zawołał do doktora - taki miałem do nie go wa Ŝny interes... Chodzi 
przecie Ŝ o mój honor... a ten tymczasem umarł sobie!...  

 
Doktór i Ochocki w towarzystwie Maruszewicza weszli  do mieszkania Rzeckiego. W 
pierwszym pokoju był ju Ŝ Szlangbaum, radca W ęgrowicz i ajent Szprot. 
- Gdyby pił radzika - mówił W ęgrowicz - dosi ęgnąłby stu lat... A tak... 
Szlangbaum, spostrzegłszy Ochockiego, schwycił go z a r ękę i zapytał: 
- Pan nieodwołalnie chce odebra ć pieni ądze w tym tygodniu?... 
- Tak. 
- Dlaczego tak pr ędko?... - Bo wyje ŜdŜam. - Na długo?... 
- Mo Ŝe na zawsze - odparł szorstko i wszedł za doktorem do pokoju, gdzie le Ŝały 
zwłoki. Za nim na palcach weszli inni. 
- Straszna rzecz! - odezwał si ę doktór. - Ci gin ą, wy wyje ŜdŜacie... Któ Ŝ tu w 
końcu zostanie?... 
- My!... - odpowiedzieli jednogło śnie Maruszewicz i Szlangbaum. - Ludzi nie 
zabraknie... - dorzucił radca W ęgrowicz.  

 
- Nie zabraknie... ale tymczasem id  cie, panowie, st ąd!... - krzykn ął doktór. 
Cała gromada z oznakami oburzenia cofn ęła si ę do przedpokoju. Został tylko 
Szuman i Ochocki. 
- Przypatrz mu si ę pan... - rzekł doktór, wskazuj ąc na zwłoki. - Ostatni to 
romantyk!... Jak oni si ę wynosz ą... Jak oni si ę wynosz ą... 
Szarpał w ąsy i odwrócił si ę do okna. 



Ochocki uj ął zimn ą ju Ŝ r ękę Rzeckiego i pochylił si ę, jakby chc ąc mu co ś szepn ąć 
do ucha. Nagle w bocznej kieszeni zmarłego spostrze gł wysuni ęty do połowy list 
Węgiełka i machinalnie przeczytał nakre ślone wielkimi literami wyrazy: Non omnis 
Moriar...  
- Masz racj ę... - rzekł jakby do siebie. 
- Ja mam racj ę?... - zapytał doktór. - Wiem o tym od dawna. 
Ochocki milczał. 


