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niezawisłe w olą, ser
cem i ręką własną, jest szczęśliwym
udziałem męzczyzn; w rodzaju zaś nie
wieścim, wdów tylko. Władza ta tern
przyjemniejszą bydźby im powinna, ze
jest przypadkową, i ze następuje po
dwóch peryodacli przymusu: paniensiwa i małżeństwa. Rzadko jednak
R

ozrządzenie

wdowy lubią się długo cieszyć tym na
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pozor miłym przywilejem: po dwakroc,
trzykroć i czterykroć uwalnianą rękę
zdarza się im chętnie i dobrowolnie
w więzy małżeńskie plątać.
— Nie mogę znieść — mówiła mi
jedna piędziesięcioletnia a sentymen
talna wdówka w wigilię czwartego
swojego szlubu — nie mogę znieść
smutnego a obecnego mi zawsze obra
zu zgonu ukochanego ostatniego (bo o
dwóch pierwszych nie było mowy) mę
ża mego! W olę — muszę zamienić go
w niej duszy na obraz i przypomnie
nie wesela. Próbowałam już dwa razy
tego śrzodka.. . . Najskuteczniejszem
jest na rozpacz lekarstwem.—
— Wyborna medycyna na wdowią
chorobę! — pomyślałem.
Lecz nie masz prawidła bez wyjąt
ków'. Niejedna wdowa (może dlatego,
że w przypomnieniach rozstania się na
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wieki z mężem niewiele czuje smutku)
nie śpieszy tez go osładzać weselem;
niejedna, zwłaszcza z młodych i ład
nych , wraca do wspomnień i nałogów
panieńskich; a łącząc do nich powagę
utraconego i swobodę nowego stanu,
podoba sobie, czując tkliwie, panu
jąc bezpodzielnie i wybierając dowol
nie. Z takich liczby była Podkomo
rzyna.
Trzeci krzyzyh m ija, czwarty do
biega, a nieżonaty męzczyzna ozdabia
się (chce czy nie chce) nazwaniem ka
walera marcowego. O! bodajby tylko
nazwaniem! Lecz jak owo fatalne nie
śmiertelności znamię na czole Grumdrypa (*), tak na policzkach letniego
bezzeńca piątmije się wybitnie albo ob
rzękłość próżniaka i samoluba, albo
(*) Ilistorya na dwie xięgi podzielona K ra
sickiego.
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wychudlość SU«pca, albo ponura bla
dość nicułagodzoncgo zrzędy.
Przymila się doń mężatka, aby po
u czy ł pieniędzy męiowi. Swata mu
się wdowa, aby z potomstwem pierw
szego i drugiego małżeństwa wpro
wadzić się do gotowego gniazda. Drwi
zeń dziewczyna, jeżeli zmuszona jest
wolą rodziców, układających w głowie
przyszłe przedszłubne zapisy, cierpieć
go w liczbie adoratorów ubiegających
się o je j rękę. Nakoniec, znudziwszy
sam sobą, ustępuje pokusom — zem się
na złość sukcessoróm z młodą.... i znaj
duje nowego a najzawziętszego swe
mu szczęściu nieprzyjaciela.... w sobie
samym.
Przez większą połowę życia wkorzenione nałogi, spokojny i miły nie
ład domowy, opryskliwa samowładność, wszystko nowemu rzeczy po-
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rządkowi gwałtem ustępując, jak sza
tan z nawiedzonego wyparty, muszą
nadwerężyć którekolwiek ogniwo mał
żeńskiego związku. Do tych niesmaków
łączy się nakonicc podejrzliwość —
choroba niedołężnych, uicmogących
w' sw7cm przekonaniu pogodzić wier
ności i przywiązania młodej żony z w ła
sną małowartością 5 i ta najczęściej
niszczy do reszty ostatki spokojnośei
złe dobranego stadła.
Lecz znowu nic masz twierdzenia
bez wyjątków. M ajor.... ma wpraw
dzie lat czterdzieśeia; lecz umysł zdro
wy wr czerstwem ciele; znajomość św ia
ta i tonu lepszych towarzystw, wśrzód
których całą młodość i wiek śrzedni
przepędził, i których nie przestał bydź
rozkoszą i ozdobą 5 rozum wzbogacony
nauką i doświadczeniem, umiejący żyć
z ludźmi, a obejść się i bez nich; czy-
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nią Majora wyjątkiem z tłumu opisa
nych kawalerów marcowych.
M ajor, niegdyś miody Adolf, miał
lat dziewiętnaście. Podkomorzyna, na
tenczas piękna Zosia, szesnastą liczyła
wiosnę. Kochał ją A d o lf, a tciazmcjszy M ajor; i podobno najpierwsze
w niej wzbudził i przejął westchnienia.
Dzisiaj po kilkonastoletniem roz
łączeniu osiadł on w pięknej wsi, odziedziczonej po stryju, o dwie mile
od rodzinnego domu Podkoinorzynej,
do którego po zgonie swych rodziców
i męża, milą każdemu pociągnięta
skłonnością, ładna i bezdzietna wdów
ka wróciła.
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ir.
będzie Majorową na
końcu powieści— pomyślileś, Czytelni
ku! I zgadłeś. Mógłbyś więc i porzu
cić xiązkę. Ale w którymze to, by naj
sławniejszym, szczególniej z dawniej
— P

odromorzina

szych nieco romansów, od pierwszego
zaraz rozdziału rozw iązania i losu głów 
nych osób zgadriąć nie można? I dla
tego współbracia moi, autorowie, ale
nowych i rozumniejszych ode mnie
wyobrażeń, w' dzisiejszych swych pło
dach, pragnąc zmylić przenikliwość
T OM

11.
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czytelnika, gdy on spodziewa się
na końcu wesela, raptem dają mu po
grzeb.
Moja tez powieść jest trochę star
szej daty i dawniejszego trybu. Świat
porozumuial. Autorowie dziś;, mając
inną jak dawniej kanwę, z obyczajów'
ludzkich utkaną, i inne wzory w towa
rzystwie, inne tez na niej i z nich wy
tykają obrazy. Inaczej hydź nie może,
aby było prawdopodobieństwo w dzie
le. Mógizebym dobrą wiarą, odmalo
wawszy naprzyklad młodego trzpiota;
żywego, zahoclianego w całym rodzaju
niewieścim 5 lecącego za wesołością i
zabawami; niemyślącego wcale o ju 
trze , a tein bardziej o posagach; mo
gącego śmiało w swobodzie myśli za
śpiewać:
,, Każda piękność dla mnie równa,
,, Kiedym ż y w y , hoży, miody.
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5, Czy szlachcianka , czy Królów na,

,, Czyli żona Wojewody;” (')

tracącego wprawdzie częstokroć for
tunkę , ale pełnego życia i zapału; czu
łego , wybornego serca; dla miłości,
dla przyjaźni, dla szlachetnego czynu,
poświęcającego się ochoczo i bez na
mysłu — gdybym, mówię, taką odma
lowawszy kopiję, wmówić chciał, źe
podobną jest do oryginału z dzisiej
szych czasowi — Ale gdzież tam? — po
wiedziałby każdy — gdzież tam ! Orygi
nał twój dzisiejszy daleko mędrszy od
twojego trzpiota. Patrz! oto salon peł
ny piękniutkicli i milutkich dziewcząt,
a twój oryginał ani zważa na nie; uciekł on od nich do czwartego pokoju:
bo nie lubi subjekeyi; i tam pali cy
garo i gra w preferansa, od którego
(') Zaleski — Duma Mazeppy.
9*
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wstanie po północy; a o dziewczętach
chyba wtenczas pomyśli, gdy, z rozliczhi na rozliczkę wpadając, posagi
ich rozliczać zaczną. Biedne zaś dziew
częta wodzą się gęsiorem po pustych
pokojach; a mamonie klną w duchu
tegowieczną manierę młodzieży. —
Więc gdybym, dogadzając miło
śnikom teraźniejszych szalonych roman
sów francuzhich, postanowi! wśrzód
nas wyobrazić i napisać podobne awan
tury: gdybym sobie stworzył z póltuzina zabójstw', i zakamienialych zabój
ców' i bandytów', szastających sztyle
tami na prawo i na lew o, i toczących
krew rynsztokami,* gdybym wmieszał
pomiędzy nich parę zapamiętałych ko
chanków', a którzyby w dow od miłości
podali sobie na końcu arszeniku, lub,
przywiązawszy wzajemnie kamienie do
szy i, W' czułem uściśnicniu poszli na
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dno ; gdybym jeszcze dorzuci! do tego
z parę podłych intrygantów, bezwstyd
nego zwodziciela, i tym podobnych; a
zmieszawszy to razem , zadał tego !iteracbiego blebotu czytelnikom, i za
każdą kartą targał ich nerwy i cały or
ganizm; a choćbym i przydał tam, jak
na próbkę, trochę cnoty, trochę nie
winności, trochę chrześciańskiego du
cha; czyżbym zdołał wmówić czytel
nikom, ze to jest obraz naszych oby
czajów i naszych towarzystw?
— A mój Dobrodzieju!— pow iedział
by mi niejeden poczciwiec — poczekaj
ze swojem piórem, aź dojrzejem do
tej doskonałości, ze będziemy mieli oryginały własne tych krwawych i ja 
skrawych kopij. Przyrzekasz w godle
swojem , , służyć poczciwej sławiej”
a toć wyraźnie niepoczciwej sławie
słuzjfsz — i t. p.
o**

18

Gdybym nawet (niestety! a to juz
może nie od nas samych tylko zawi
sło) chciał nasz dawny humor (ale nie
humor angielski, ponury i mglisty, jak
ich niebo, ale nasz żartobliwy, yadutiims, wąsaty, rubaszny, dworski)
wprowadzić na dzisiejszą scenę , zapytanoby mnie zapew ne (i poniekąd słusz
nie) : — Gdzież on jest? Dziś w żartach
naszych bywamy złośliw i, ale nigdy
prawdę dowcipni; a przynajmniej nigdy
dowrcipni, gdy niezłośliwi....
A tak, gdy trudno, W' naszych i o
naszych czasach pisząc, zgodzić ano
malię z prawdopodobieństwem, cofam
się więc o lat dwadzieścia z górą i kontynuję moję powieść.

•— U o u x soiwenir vaut

mieux que

Vesperunce— powtarzał Major, prow a

dząc pod rękę swoje niegdyś Zosię po
długich lipowych ulicacli starożytnego
jej ogrodu, po których przed kilktinastą laty bystre i lekkie ich wyścigały
się stopy. W jakimś romansie Pani
Ocnlis wyczytał on tę sentymentalną
scntencyę, i dodawał jakby kontynuacvę: — Szczęśliwy, kto jedno i drugie
posiada! — A gdy tak naturalną koleją,
jakby po pochyłej dróżce, miał zejść
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Major do oświadczeń uczuć swoich,
które ona dawno w nim, a bodaj i
w sobie, odgadła; gdy juz się namy
ślił.... uda! zacząć.... i zaczynał.... ją 
kane i nieśmiałe wyrazy--- przerywa
ła mu je przenikliwa wdówka przypo
minaniem wypadków^ dla obojga tu
niegdyś zdarzonych, juz to zabawnych,
juz to tkliwych, w wesołe dziś przez
nią zamienionych żarty. I tak zbity
z toru kochanek odkładał znowu na j u 
tro swoje oświadczenia i nadzieje.
Co z piękną wdówką, to nie z mło
dą dziew czyną ! Ta słucha bez w strętu
oświadczeń: bo, fałszywą niewinno
ścią osłoniona, udaje, ze ich nie rozu
m ie; pierwsza zaś wręcz im zachodzi:
bo przenika, co powiedzieć mamy, i
wylatujące, ze tak powiem, wyrazy al
bo nazad do ust w raca, albo z wiatrein przepuszcza. Tamta zapłoniona
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nie śmie wznieść oczu i do woli rodzi
ców odsyła ; ta, nie mając do kogo odeslać, sama przygotować się musi do
przyjęcia lub odrzucenia ofiary. Dzie
wicy tarczą malutka obłuda; wdowy,
zalotność, częstokroć, niestety! wr sta
nie małżeńskim nabyta.
Dla czegoz Podkomorzyna, kocha
jąc Adolfa, sama wzajemnie i praw
dziwie odeń kochana, oddalała dobro
wolnie moment wspólnego ich uszczę
śliwienia?— ba! bo tez, jako wyżej po
wiedzieliśmy, czując tkliwie, panując
bezpodzielnie i wybierając dowolnie, nie
śpieszyła się piękna wdówka z wyrze
czeniem słowa, które, to życie jej urocze na rzeczywiste zamienić miało;
a lubo w związku z Majorem daleko
więcej obiecywała sobie szczęścia, ni
żeli z pierwszym swym mężem, które
go ani przed szlubem, ani po szlubie
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nie kochała, i któremu z woli tylko ro
dziców, upatrujących wszelką przyzwo
itość w tera jej zamązpójściu, znagloną oddala rękę; wszelak znała ona, ze
malzeństwro , by najszczęśliwsze, jest
zawsze, a przynajmniej bydźby powin
no , szczególniej dla kobiety, niejakim
rodzajem uległości 5 i z e , jak mi po
wiada! pewny mój przyjaciel, najszczę
śliwszy na świecie małżonek: „m a ł
żeństwo jest jak stare wino reńskie:
zdrowe, wyborne, wyśmienite; ale ma
w sobie zawsze trochę kwasku, który
nickazdcmu podniebieniu się podoba, i
nickazdc podniebienie go zniesie, cho
ciaż właśnie w tym kwasku jest moc
jego sanitarna
Dla tego tez zapewne w' modzie
dziś szampańskie: inussującc, jak mło
dość, upajające prędko, jak swawola,
Nadto, gdy mi przychodzi zgadywać
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uczucia, sprzeczności i tajemnice ser
ca kobiety, mimowolnie, a to juz po
raz drugi w moich Obrazach, nawijają
mi się dw a wiersze z Raju Utraconego,
któremi Milton zalotne wrstręty mat
ki rodu ludzkiego doskonale maluje:
, , Z powolnością się łączy jakaś skromna pycha,
,,C o leni hardziej pociąga , że Iroelię odpycha.”

Jako matka przyszłego niezliczonego
pokolenia matek, jako pierw owzór nie
wiasty, musiała mieć ona wlane sobie
zarody wszystkich doskonałości i sła
bości niewieścich , które spłynąć mia
ły na całą pleć rodowod swój od jej
wiodącą — jak ziarno zawiera w' sobie
zaród rośliny, kwiatu i owoców, roz
plenić się zen mających.
Przy najponętniejszych więc wdzię
kach ciała musiała mieć inne jeszcze
dary i zalety umysłu $ które po niej,
wraz z wdziękami, w rozmaitym po-

v
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dziale odziedziczywszy jej córy, panu
ją nad nami, jak ona nad ojcem na
szym Adamem ; bez których w dzięki obcjść się nie mogą, a które częstokroć
bez wdzięków się obejdą, i przywiązują
nas duszą i sercem do niepięknej ale
milej kobiety.
Te wszystkie dary, zdolności, przy
mioty, w których cala sztuka podo
bania się i panowania kobiet zawiera,
a które one mają wrodzone, i chowa
ją do użycia wr głowie jak bron wr ar
senale, razem wzięte i nazwane stano
wią rozum kobiecy, stokroć rozumniej
szy od rozumu mężkiego....
Ale gdy tak ważna materya, mate
ria grauis.... materia status, ze tak po
wiem, i sprawiedliwie: bo idzie tu o
status połowy rodzaju ludzkiego, od
której druga połowa zupełnie zawisa,
w eszła na uwagę i pióro autorskie, po-
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święćmy więc jej jeszcze jeden epi
zod.
Sławny Sztern cały jest w epizo

dach. Jego Tristram (*) i inne wszyst
kie powieści są jak paraw any tak gę
sto landszafcikami zaklejone, ze ledwo
gdzie niegdzie dostrzeżesz między nie
mi materyi czy papieru pokrywających
ramy; opatrujący zaś, przechodząc od
obrazka do obrazka, bawi się i duma
nad każdym, a o kolorze i gatunku
głównego pokrycia ani pomyśli.
(*) Tristram Schandy— powieść Szterua.

T om
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IV.
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0

o k iu h

kobiety!

M «»l»iecjr.

dałbym wam

lą g a m i, gdybyście

mniej

tynfę sze
rozumnemi

b y ły ! . .. bo nasz rozum ogarniony w a 
szym rozumem ł a j e , topi się i niknie,

iod wiosennem przejęty słońcem.
1 dla tego to właśnie najprawdziwszą
jest prawdą, ze zakochany głupieje.
Ilozum kobiecy tak się ma do ro
zumu męzkiego, jak lśniący tysiącem
ognić w brylant do ciężkiej bryły zło-

jak
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ta, która, choćby najświetniej polero
wana, nie da ani takiego blashu, ani
się opromieni tak wdzięczną tęczą ła
godnych i miłych kolorów, ani wyrzuci
tysiąca iskier elektrycznych, zalegają
cych serca nasze... Brylant ten, osa
dzonych w'czyste złoto, jest małżeństwo
rozumnej kobiety z roztropnym męż
czyzną— najszczęśliwsze bez wątpienia.
Cechą i szczególną własnością ro
zumu kobiecego jest to, źe w najskryt
szym mężczyźnie miłość ku sobie, a
choćby i słabość tylko, odkryje, zgad
nie, czy przeczuje..-. Ach! gluehoniemegoby przeniknęła!... Wie ona,
kiedy się twe serce zajęło 5 wie, do ja 
kiego stopnia jest płomieniste i czułe;
wie nawet, dopóki goreć będzie: bo
w ie, jak je podniecać i utrzymywać
wr zapale.... słowem, wie wszystko le
piej od ciebie, co się w twej duszy
3*
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dzieje, cliociaześ jej tego nie wyznał,
ehoć ci tego wyznać nie dozwala.
Lecz po tem nieomylnem nigdy,
sympatycznem, mogę mówić, odkryciu,
właśnie dopiero się rozw ija w całej po
tędze jej rozum, i dobiera sposoby sto
sowne do exempłarza, jaki się jej do
stanie, jak snicerz dobiera dlóty sto
sowne do gatunku kloca, jaki się ma
pod jej ręką kształcie.
Zuchwałego bierze na kawecan i
na wodzy trzyma ; nieśmiałego do mia
ry ośmiela; skrytemu rozwiązuje usta,
a skąpemu worek ; gadułę uczy trzymać
język za zębami; słowem, otwiera szko
łę obyczajową, w której studenci sami
się nie postrzegają, jak metodą wza
jemnego liczenia kształcą się i dosko
nalą. A śmiało powiedzieć można, ze
nie poznał świata, kto przez tę szkolę
nie przeszedł.
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Siedząc tę doskonalą władzę duszy
niewieściej od jej pierwszego zarodu
az do zupełnego dojrzenia i rozwinię
cia , mniemamy, ze się zaczyna instyn
ktom, tak, jako i w' płci męzkiej; lecz
po tym peryodzie, gdy męzczyzna wcho
dzi w paragraf romansowej czułości i
zaczyna pisać wiersze do swojej bogi
n i, kobieta przebywa go owinięta, jak
jedwabnik kokonem, powłoką dziewi
czej panieńskiej skromności, w której
doj rzewa piękny motyl, mający wraz
z kobierca wziąść swój wysoki polot i
świetne kolory.
Rozum ten bardzo się łączy skład
nie i kolligaci z dobrocią serca; a przy
najmniej gdzie jego brak zupełny, tam
i o dobroci wrątpić należy.
Łagodność i pobłazenie jest jego
główniejszym przymiotem. Pierwsza
3"
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pociąga serca, drugie je zatrzymuje lub
odlatujące zwraca. Zrzędnica, złośni
ca, liłólnica, zazdrośnica, nie mają go
spelna, lub są zupełnie pozbawione te
go niebieskiego daru 5 a choćby która
najładniejszą była, wielbiciele, a co
gorsza, wdzięki, nader rychło uciekną
od tej znarowionej twarzy. Zrzęda i
kłótnia wykrzywią jej usta, wykołaczą
ząbki, i glos na fałszywą listułę prze
stroją; zazdrość pokosi śliczne Oczki;
a złość, paląc nieustannie lica, jaskra
wym je na zawsze zaczerwieni rumień
cem; i nakoniec na czole co chwila
marszczonem zastygną marszczki, z któ
rych sympatyczne, niewidome jej samej,
lecz wszystkim bardzo czytelne, przed
wcześnie wy formują się gzygzaki, po
dobne do liter: s. t. a. r...
Dokończ, Czytelniku, jczeliś łas
kaw: b o j a nie mam serca.

fcj Biblioteka
M
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Liter tych w dojrzalszym nawet wie
ku nie ujrzysz na czole rozumnej kokiety; na czole zawsze pogodnem, za
wsze weselem, zawsze milem; na któ*
rem myśli dowcipne, żyw e, głębokie
nawet, jaśnieją, migocą, przemykają
się, nieujęte przymusem, nicobciązone
nudą lub przekorą, snując czarówne
wnilu, wr które wpadamy, i wyplątać
się z nich nie możemy, a nawet nie
chcemy.
Pragnieszze widzieć ten rozum
w praktyce? w pelnem rozwinięciu się
jego potęgi i delikatności razem? to się
staraj bydź świadkiem, gdy doświad
czony, śmiały, rozumny po swojemu,
znający, a przynajmniej mniemający,
ze zna sztukę podobania się kobietom
mąz stanie naprzeciw' rozumnej także
po swojemu kobiety, i gdy te dwa ro
zumy wezmą się na próbę. Dopiero

powtarza się umysłowa wali;a Peleja
z Tetydą.
,,Clice ją nienlękniony syn Eaka pożyć, (*)
,,C lice T e ty s złamanego pod sw e slopy z ło ż y ć .”

I szczęśliwsza, a raczej rozumniej
sza kobieta śmiertelna od nieśmiertel
nej wnuczki Oceanu złoży pewnie prze
ciwnika pod swe stopy.
Uważaj ich wyrazy, odgaduj myśli:
bo słowa ich natenczas sprawdzają najdawnieisze owo nzdaie starego dyploma
ty, ze mowa dana jest człowiekowi
nie na objawienie, lecz właśnie na ukrycie myśli. Ukrycie to jednak, a ra
czej okrycie, jest z przezroczystej gazy.
Rozumieją oni dokładnie dykcyonarz
synonimów , jakiego używają, zawią
zując mowę W' światło-ciemnc peryody.
Śmielszym krokiem postępuje męż(*) Zofiówka.
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ezyzna. Modyfikuje on wprawdzie wy
znania; w łagodne je i gładkie ODwija
jedwabie, aby nie raziły od razu; lecz,
postępując coraz na przód, dojść clice,
choć powoli, do rozpoznania dróg do
serca i miejsc don przystępniejszych;
j ak wódz dobry (a to porównanie, nie
raz juz użyte, sarno się nastręcza) sta
ra się pod ogniem fortecy rozpoznawać
jej wały, i ryć skryte podkopy, W ' któ
rych nagle potem zapali miny.
Ale zgaduje niebezpieczne zamiary
jego przenikliwy rozum niewieści; plą
cze go jednem słowem we własnych
jego sidłach; zrywa je potem, jak pa
jęczynę, i niszczy od razu skutek dłu
gich i pracowitych omówień i wysiłeń!...
a razem nowem słów kiem nadziei nową
wzbudzając ządzę, w nowe błędy i
w nowe usiłowania wprowadza. Szczę
śliwszy w powtórnem, trzeciem, czy
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czwartem natarciu, juz ją tali ściśle okrązył, tak wszędzie zaszedł i zaprze
czy! wycieczki, ze nnisi nakoniec dadz
się przeniknąć i przyjąć wyznanie wy
magające szczerszego wyrazu. Ok! pró
żna nadzieja!... Zna ona, ze tym wy
razem musiałaby bydz albo litość,
której on wzywa, a którą zjednawszy,
nudziłby ją codziennemi skargami, jak
żebrak codzien now ej proszący jałmuż
ny; albo wzajemność , której nic ma,
i która daleko prowadzi; albo odpra
wa, której dadź nie cbce. A tak w y
latuje zręcznie z kola, którem on ją
okrążył, musnąwszy mu tylko, jak lisz
ka figlarna kitą po nosie — i bywaj
zdrów' ! ścigajze ją teraz. Oto juz na
lekkich i świetnych piórach unosi się
nad tobą.... Uklękniesz wraz przed
tein bóstwem, któregoś na ziemi ująć
i uwięzić nic umiał.
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Chceszże widzieć ten rozum w dyplomacyi? — obierz cel trudny, a do osiągnięcia konieczny, i oddaj się ład
nej a rozumnej kobiecie w opiekę. Je
żeli szczerze ci oną zaręczy, cel twój
spełniony! W próżni choćby znajdzie
ona punkt oparcia się, i mędrsza od
Archimeda dźwignie cię w górę. Lu
dzie nieznajomi tobie, jak samoruchy
skrytemi sprężynami nakręcane, cho
dzić i działać będą dla ciebie; najupartszc podwoje o tworzą ci się nawścieżaj;
najdumniejsze czoła ugną się przed
tobą. A tych wszystkich cudów, którychby tuzin najtęższych głów męzkieh
nie dokazało, jedna piękna i rozumna
główka kobiety z łatwością trudną do
pojęcia dopnie.
Sprawiedliwy jest więc wierszyk
w przysłowie już zamieniony:
, , My rządzim światem, a nami kobiety!”
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Lecz może poeta rozumiał, ze ko
biety siłą swych jedynie wdzięków rzą
dzą nami. Otoz w tein omyłka— bo
najpiękniejsza a głupia rządzić tylko
będzie albo młodym gapiem, albo sta
rym wyczerpanym ciemięgą; a tacy ichm ość, chwała B ogu, światem nie rzą
dzą.
Nie rozumiejmy wszahze, aby ro
zum ten pozbawiał kobietę tkliwszych
uniesień , lub gasił iskrę uczuć tlejącą
bezustannie w sercu każdej niewiasty,
a rozpłomieniającą się niekiedy mocniej
szym ogniem w' danej okoliczności i
czasie. Nie. Rozumna kobieta zako
chać się może, jako i każda inna, niż
sza od niej przymiotami umysłu. P o 
dobać się jej i wzbudzić w niej miłość
nie jest rzeczą niepodobną. I jakaż to
chluba i szczęście!.... Lecz im droższy
jest to skarb, tern go trudniej posiąść.
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Zaklęty on jest głęboko!... głęboko!!!
Nie praw.daż ? piękna i rozumna Czy
telniczko moja! W yrazów czarnoxiezkicli, otwierających doń wejście, nie
stety! ja nie wiem, i w żadnych xiązkach nie wyczytałem.
Najwłaściwszym takiej xiązki auto
rem byłaby samaz kobieta, wydająca
dzieło pod tytułem: O skutecznym spo
sobie rozbudzenia iv nas wzajemności.
Cóź tu byłoby prenumeratorów!.... Lecz
czyliz kobieta szczerą bydźby tu mo
gła, gdy własny ich i dobrze zro
zumiany interes radzi im ukrywać dro
gę do ich serca, a puszczać tłumy na
błędne manowce, i tylko wybranemu
dadz nitkę Aryadnyi
Praktyka więc w tej sztuce idzie
dotąd asu, to jest, po omacku. Opisa
nie takowych praktyk w rozmaitych
zdarzeniach ludzkich jest treścią roT om
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mansów zalewających dziś świat. Z nie
których , jeżeli nie teoryę słuszną, to
p r z y najmniej po hilka aforyzmów wyciągnąćby można. Bodaj jednakże nikt
z xiąźki nie gospodarzy!, z xiąźki nic
rządził krajem, i z xiąźki się nie ko
chał.
Lecz aby pewniejszą nieco definicyą zakończyć juz to opisanie przymio
tów , własności i siły tego niewieście
go temu, tej potęgi (boć rozum potęgą
i mądrzy filozofowie nazywają), o ile
z fenomenów, ze skutków, z komparacyj, z prób rozmaitych, sądzie
mogę,
do składu rozumu kobie
cego supponuję,
ze wchodzą takie
i w takiej mierze ingredyeneye: weź
trzy miarki rozumu męzkiego w naj
lepszym gatunku, dwie miarki czystej
zalotności, trzy miarki dowcipu— mi
sce— fiat....
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Jeżeliby która z Czytelniczek mo
ich uznała niedostateczność perskrypcyj, niedocieczoną inyredyencyę raczy
na maryginesie zanotować.
Abym odrazu był znowu na tropie
mojej powieści, powiem, ze Podko
morzy na posiadała ten rozum w całej
okazałości. Władzą to jego trzymała
ona M ajora, i siebie nawet, w pew
nej odległości i za pew ną granicą, za
którą gdyby krok tylko.... juzby on
był u nóg jej , a ona odtrącićby go
nie miała siły* Dotąd więc Pan Major
był tylko przyjacielem Pani Podkomorzynej. Nudnaź to rola bydź przyja
cielem ładnej kobiety! Jest to bydź za
wsze drugim, jest to bydź naprzyklad
vice-Marszalkiem; a wiadomo , źe nikt
nie cierpi tego v malutkiego , sterczą
cego przed swein dostojeństwem $ z tą
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różnicą, ze ince-urzędnik zastępuje
niekiedy samego urzędnika 5 zaś vicckochanek, czyli przyjaciel, nigdy nie
zastąpi samego kochanka; chyba w co
dziennych posługach robienia dla Pani
sprawunków za swoje pieniądze.
Stronnik nowej agronomii Major
wywierał wpływ' swojego systemalu na
Wszystkich swoicli sąsiadów; a u Podkoinorzynęj codzienne jego rady i prze
strogi do tego doszły stopnia, ze mu
ona zupełny ster bezładnego swego go
spodarstwa powierzyła; a ze miłym jej
prośbom odmówić nie m ógł, w idział
się więc w'konieczności przynajmniej
dwra razy na tydzień dadź osobiście instrukcye staremu Podkomorzynej Kommissarzowi; których gdy ten, uparty
przy dawniejszym trybie, nigdy nale
życie nie spełniał, musiał znowu Ma
jor i wykonania onych także osobiście
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pilnować ; a tak jedno z drugiem, dwie
części czasu uPodkomorzynej, a ledwo
trzecią u siebie przepędzać. Było to
źle i dobrze dla zamiarów je g o : do
brze, bo w codziennem towarzystwie
milej osoby tysiączne znajdował przy
jemności, bo co chwila mógł ją osw o
jeni przekonywać przywiązaniu; źle, bo
to mało przeryw ane razem przyzwycza
jało doń kochankę $ a przywyknienie,
jeżeli częstokroć zmienia się w miłość,
częściej podobno odejmując powab
nowości, gasi j ą , niestety! Zsyłam
się tu na dowod do wszystkich mał
żeństw' na swiecie.
Lecz wśrzód tych rozmaitych ustę
pów poznajmy się z jednym jeszcze
aktorem tej powieści. Jest to o lat kil
kanaście młodszy brat Majora młody
Leon, przystojny, dowcipny, pięknie
J *■
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wychowany, pusty i żywy jak dziecko
zepsute, pojętny I przenikliwy jak sta
ry jurysta, romantyczny i sentymen
talny jak poeta. On sam jeden był
pieszczotą i jabłkiem niezgody wszyst
kich naokoło dziewcząt; on połączonemi talentami rysunku, muzyki i poezyi zawracał ich głów ki, a ozdabiał
imionniki. Major kochał go serdecz
nie. Leon kochał starszego brata i po
ważał; a ta rara Concordia fratrum
trwała między niemi w całej scislosci,
tern mocniejsza, ze nawet przy kobie
tach w iek braci oddzielał stosowne dla
obu działania sfery. Leon uważał Podkomorzynę jako przyszłą kratowę, i
prawie nieodstępnym bywał towarzy
szem brata w je j domu; a w chwilach,
kiedy zakochani, bardziej sobą zajęci,
zdaw ali się zblizać do w zajemnych po
ufali ; w chwilach, w których świadek

jest potrzebnym i natrętnym; w których
wyprawić go nie godzi się, a cierpieć
go niemiło; wyrozumiały Leon siadał
do fortepianu, brał na nim mocne akkorda, nócii piosnki, lub pędzał bułę
po bilardzie , najsztuczniej szych doka
zując dubletów ; w inszych zaś godzi
nach bywał najprzyjemniejszym człon
kiem tego małego towarzystwa.
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Y.
_ C o Pan myślisz robić z takiem mnó
stwem kartofli, której się spodziewać
możemy, patrząc na tc długie jej sznu
ry? — zapytał Pan Mateusz, stary Kommissarz Podkomorzynej , Majora ob
chodzącego z nim gospodarkę.— Za nie
boszczyka Pana zasiewaliśmy jej ledwo
garncy kilkanaście, a najwięcej kilka
dziesiąt; i cala uzyla się potem do sztu
ki mięsa; a teraz nowomodna gospo
darka (niech to Pana nie obraza) spro
wadzi nas podobno z żyta, a kannie hę-
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dzie. kartoflanym chlebkiem. Dowodzą
nawet, ze smaczny i wyśmienity; ale
/niech pierwszym kęsem się udawię,je
żeli go kiedy ukąszę....
— Nie przeklinaj się darmo, Panie
Mateuszu!-— odpowiedział M ajor, u*
śiniechając się z poblazeniem w korze
nionym uprzedzeniom starego. — Nie
przyjdzie do chleba z kartolli, gdy go
tak nie lubisz. Przepędzimy kartoflę
na gorzałkę. —•
_Wódka kartoflanka kwaśnieje!—
za w olal stary.
— Tern rychlej wypić ją potrzeba
będzie— rzekł znowu M ajor; i poznał
po nagłym rumieńcu staruszka, ze go
niechcący obraził: bo Pan Mateusz ostatni ten ilowoil wziął za przymówkę,
nie mogąc w duchu zaprzeczyć, ze sam
jeden we dworze najwięcej się przykła
dał do rozchodu (K/uaeoity. Nie chciał

46

się jednali zaliląć co do wódeczki, jak
się zaklinał względem kartoflanego
chleba: bo myślał s o b ie :— nie będę
mógł jej zakosztować?.... a jeżeli bę
dzie dobra?... a jeżeli najmniej od żyt
niej różnić się nie będzie?... oszukam
się czasami i duszę zgubię....— Wszelakoz obrażony mruczał krnąbrnie,
kiwał głową i szedł niechętnie za Ma
jorem,
,,Jal;by niewolili!: za sw ym panem gniew n ym .” (*)

O A . M.
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Dysputa i Wyzwanie.

N astąpić mające przeproszenie ze
strony powodowej przerwała Podko
morzymi idąca z Leonem na sąd Ma
jora w dyspucie, ale zupełnie innej
treści.
— Tali — mówiła ona, kontynując
zaczętą rozmowę — lubię romanse, któ
re staremi nazywacie, a które wyszły
juz z mody: bo prawdziwa czułość,
bo cześć, 1)0 poświęcenie się rycerskie
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bez granic fila cnotliwej miłości, w y
szło z serc i z obyczajów. Czytając ro
manse dawniejsze, żyjemy wprawdzie
w święcie urojonym, w zachwyceniu
sentymentalnemu lecz żyjemy z istota
mi doshonalemi, przenikamy się rozko
szą, jakiej doznają serca głęboko do
tknięte, i oderwane od tej nędznej zie
mi , do której się tak niechętnie wra
ca! ... —
_T ak, tak — przerwał Leon —
czytelnik uniesiony natenczas roman
tycznie i sentymentalnie, a wracający
potem niechętnie do ziemi, daruj P a 
ni, podobnym jest do szlachcica, któ
ry ze wspaniałego i zbytkownego pań
skiego obiadu musi wrócić do swego
codziennego barszczu, który, acz zdro
wy i wyśmienity, nie smakuje mu po
łakociach, choć mu jest zwyczajną
strawą, na której przestać powinien.
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— Liche porównanie, Leonie! ja 
ko i wielka część waszych romansów,
których waznijsze sceny, częstokroć
w karczmach lub na rozdrożach, mię
dzy podłym motlochem się odbywają.—
— Alboz tam w życiu pospolitem
bywać częstokroć nie zmuszeni jeste
śmy? alboz wszystkie wypadki onego
nie zalezą od osób z rozmaitych klass
towarzystwa nas otaczających? Powieść
więc, romans, drammat, jest właśnie
obrazem życia. Aby więc był prawdzi
wym , musi wszelkie osoby i kombinacye w7rzetelnym i praw dziwym, a przy
najmniej prawdopodobnym oddawać
stanie i światłe. Ztąd w n iosek....—
— Cóz na to? Majorze! — przerwa
ła wzajemnie Podkomorzyna, widząc,
ze Leon na długą dyssertacyę zakra
wa. Przecięz do twojego przychodzi
my sądu. —
T OM II.
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_Nie jftętcm autorem, więc zdaje
misie, nie jestem i sędzią właściwym.—
_Owszem — rzekł Leon— sąd o
autorach do czytelników należy, tak, jak
wyrok o aktorach, do parteru.
— Idzie tu, jak uważam, Państwu — mówił więc obrany na sędzie
go M ajor— nie o autorów w szczegól
ności , ale o wartość i różnicę dawnej
i nowo-rozwijającej się szkoły roman
sowego piśmiennictwa. Każdy tu, i
wszędzie, sądzi podług wrażeń, jakich
w czytaniu doznaje; a te znowu wra
żenia wrynikają nie tak z treści pisma,
jak raczej i najczęściej z usposobienia
czytelnika. Tkliwe serce P a n i, nawy
kłe do miłego jednoczenia się z osoba
mi i wypadkami unoszącemi wyobraź
nię , a rozrzewniającemi głęboko du
szę , nie podoba sobie w opisach i sce
nach wybitniejszych a pospolitszych,
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w których siła przemogą, w których
więcej czynu niz uczucia , podobnkjszych do praktycznego życia, a zatem
upodobańszych nam, którzy właśnie
tern życiem żyjemy.
— A więc do waszego praktyczne
go życia nie wchodzi ani czuiosc, ani
tkliwość serca?—
_Ach ! P an i! w chodzi miłość, na
szczęście czy na nieszczęście nasze;
wchodzi najczynniej, i rozbudza wszyst
kie władze duszy, i czułość, i tkliwość;
słowem, robi nassposobuemikunajiywszym zapałom izdolnemi na bohaterów
romansowych. Wszelakoz, Pani, gdy
mam bez żartu powiedzieć moje zdanie
0 romansach, i rozwiązywać spór Pań
stwa nie uczoncmi wywodami, bo na
nie się nie zdobędę, ale prostem mnie
maniem, za pierwsze więc twierdzenie
1 fundament zakładam to, ze romans
5‘

jest obrazem życia, jab mowa jest obrazem myśli. Życie zaś nasze, w ca
łej swej szerokości brane, ani jest cią
gle zalane łzami, ani ciągle uniesione,
nadziemskie, duchowe. Autor więc
kłamie dziełu Bozkiemu, gdy , rozwo
dząc zeń dramuiat, obiera je z naj
piękniejszych ozdob , to jest, z chwil
szczęścia, radości, wesela i ukonten
towania; lub z chwil spokojnych, ci
chych, błogich, jednoczących człowie
ka z sobą samym i z naturą; lub tez
z energicznych popędow, męzkim zapa
łem pchnących go na rozdroża; z chwil
nakoniec błędu i śmieszności, tak wła
ściwych słabemu rozumowi ludzkiemu,
pnącemu się zawsze nad swoję sferę i
silę ; słow em , z tego wszystkiego, co
nie jest jękiem, wzdychaniem, płaczem
lub tęsknotą. Szukać on powinien na
świecie i między ludźmi prawdy w czy-
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nacli ludzkich, w czynach mądrości
lub głupstwa, zapędu lub umiarkowa
nia i roztropności $ charakterów w y
datnych w jednym lub drugim wzglę
dzie ; i przyczyn całej plątaniny towa
rzystw a $ słowem, prawdy duszy, ser
ca i namiętności, złączonych w pralu
dzie codziennego życia, a służącej za
dowód, (na coby autorowie najpierwszy wzgląd mieć powinni), ze cnota jest
także prawdą. . . . —
— Bydź może i to prawdą, co mó
w isz, Majorze! — rzekła Podkomorzyna — ale mi się to zdaje zanadto zwię
złe, zawiklaue, ogólne i dwóznaczne,
a zatem nierozwiązujące naszej dyspu
ty: bo twój wyrok do własnych wyo
brażeń obie strony zastosować mogli
byśmy; przecięz to z;eń tylko wnieść mo
gę , ze w twojern mniemaniu każdy
dzień życia naszego mógłby bydź tre-

/
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ścią romansu, powieści, lub innego ty

tułu dzieła w tabiin rodzaju.—
— Życie pow szednie, pospolite, sw o
bodne od burz miotających na świecie
losami ludzkielni — odpowiedział Ma
jor— mało wprawdzie podobnem jest do
jakiegokolwiek opisuj ale życie we
wnętrzne , z niem połączone, taki mu in
teres nadadz może, takim przyw iązać urokieiu, ze najmilszą a czystą i łagodną
rozkoszą napełni czytelnika. Bo w tein
życiu wewnętrznem, spokojnego choćby
poczciwca, kopiącego szczupłą grządkę
karmiącej go ziemi, ileż bywa codzień
uczuć, w alk, smutków, rozkoszy, uniesien, śmieszności niekiedy? które,
wynurzone na jaw', w skutkach i czynach z sekretu wydane, niejedną zacną,
treściwą, a przyjemną i pożyteczną w y
snuły xiązkę.
Ale na to potrzeba ta
len tu ....—

— Na to potrzeba wszystko tu znog
do głowy przewrócić— odezwał się głos
chrapo waty, przerywając perorę Majora.
Obrócili się wszyscy z podziwieniem, i postrzegli głow ę Paua Mateu
sza wytkniętą przez zadymione okienko
z gorzelni i powtarzającą tez same sło
wa. Podczas bowiem nieinteresującej go sprzeczki o romansach, Pan Ma
teusz wszedł do gorzelni, do której
groblą po nad stawem cała kompania
się zbliżyła *, i tam odbywszy jeszcze
gorętsza dysputę o pędzeniu w ódki z kar-'
tolli między sobą, jako Koinissarzem
starej daty, i sobą, jako nowym agro
nomem, skonkludowal na wniosku,
który wr uniesieniu przekonania wy
krzyknął przez okienko.
Major wytłumaczył Podkomorzynie powod swej z Panem Mateuszem
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sprzeczki, i wszyscy razem weszli do
gorzelni.
Znaleźli tam starego łażącego po
naczyniach i rusztowaniach i rozrzuca
jącego wszystko.
_A cóż tu dokazujesz? Panie Ma
teuszu ! — zapytał Major.
__Stosuję wszystko do planów PansUieli — odpowiedział on tonem ozna
czającym niewygasłą jeszcze urazę.
_Czyż plany moje każą wszystko
rujnować i niszczyć? — rzeki Major,
umykając od beczki, która, zepchnięta
nieuważnie z góry przez Pana Mateu
sza, toczyła się doń z impetem.

i

_A jużciż na kartoflankę potrzeba
innego przyboru, czy, jak Pan zowiesz,
apparatu, który widziałem we własnej
Pańskiej gorzelni. Kocieł ten nawet,
w którym Pan przed kilkunastą laty

/
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siedziałeś, na banię przerobić wypad
nie. —
_Jak to ja w tym kotle siedzia
łem? — zawołał zdziwiony Major.
— A siedziałeś. Przypomnij Pan
sobie. Nieboszczyk Jegomość odkupił
go wnet po awanturze Pańskiej od
stryjaszka Pańskiego, także juz nie
boszczyka— niech w kotle... tfu! chcia
łem powiedzieć: w niebie — spoczy
wają obadwaj! Dno tylko kilka razy
odnowiłem, a boki tez same.—
__Prawda, prawda — rzekła śmie
jąc się Podkomorzymi. Pamiętam ten
twój kłopot, Majorze. — Z którego, nie chwaląc się —
dodał Pan Mateusz— ja, jak mogłem,
wydobyłem Pana natenczas; a za to te
raz... ale gdzie wdzięczność na tym
swiecie
Pamiętam i ja — mówił także
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Major.— Jeżeli to ten sam bocieł, powinienbym go od Pani na pamiątUę odkupie. Śmieszne zdarzenie!— mówił da
lej Major. — Nieraz, opowiadając je
później kollegóm, i niedawno Leono
w i, sam się naśmiałem. A jednakże
wpłynęło ono na los mój, i na k a 
naście lat późniejszych mego życia.—
_Jak to bydź mogło? — zapytała
zdziwiona Podkomorzyna. — Dotądte
go nie wiedziałam. —
_A przecięż najważniejszą mego
natenczas postanowienia pobudką było
uczucie moje dla Pani!
_Jeżeli tak jest — rzekła ona, me
zwalając jakoby na ostatnie słowa Maj ora __ jeżeli to zdarzenie śmieszne
wpłynęło na kilkanaście lat życia Ma
jora, więc, Leonie, oto gotow a treść do
romansu w waszym teraźniejszym ro
dzaju. Stwierdź przykładem swoje ro-
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zumowania: napisz przynajmniej po
wiastkę ze zdarzenia twojego brata; a
może mnie nawrócisz do swojej szko
ły. Inaczej, Panie, nie mam przeko
nania, a zatem i trwam przy swojem.
Choćbyście mnie upartą ogłosić mieli,
nie będzie to nowe pici naszej oskar
żenie. Cóz na to? Leonie! Milczysz,
więc przyjmujesz wyzwanie!
_O, nie, wrcale nie. Na ten raz
nie bierz Pani milczenia za zgodę
odpowiedział Leon. — Nie mam ja ta
lentu autorów, których bronię; a z nich
' żaden podobno nie utworzyłby choć
by tylko powiastki ze zdarzenia na
der błahego i z rzeczy nic nicznaczącej. —
_Jak to nic nieznaczącej? Alboz
nic wpłynęło, jak sam w yznaje, na
los Majora? W ięc z małej przyczyny
wielki skutek.

A w twoim ulubionym
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Fiehlyngu (*),

w twoim Lestizu (**),
w twoim niewyczerpanym bałamucie
Pirjolcie (***)', (autora Wawerleja, któ
ry wszystkie zdania pogodzi] i zjedno
czy], jeszcze widać nie było), nie znałazłażhym scen równie błahych i śmiesz
nych , a przeeięz, jak mówicie, malu
jących prawdziwie czasy i obyczaje?
Z niczego o wszi/slkiem! to mi to sztu
ka ! a podobno moda i godło dzisiej
szych gieniuszów.
Wszakze tylkoco mi prawił Major jak z katedry, ze
autor szukać powinien prawdy we
wszelkich czynach ludzkich, w czynach mądrości lub głupstwa, i przy
czyn całej plątaniny towarzystw'. Owoz
gotow a przyczyna, która zaplątała ży
cie je g o , przyczyna z życia pospoli
tego, które z życiem wewnętrznem po(') A i i l o r

T o m d io n a .

(**) Ai i f or

G ilh la sa .

(*’ *) A i i l o r wi el u roninusów francuzkićli.
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łączyć łatwo mozesz. Jednem słowem,
me ustępuję ani kroku, i oto masz mo
je wyzwanie. —
To mówiąc, zdjęła rękawiczkę i
rzuciła ją przed Leona. Korzystając
ze zręczności i straciwszy z uwagi cel
dysputy, Major ujął piękną rączkę
wdówki i całował serdecznie. Leon
dumał, czy ma podjąć rękawiczkę, a
tern samem przyjąć powinność autor
ską? Czuł on , ze Podkomorzyna wal
czyła z niemi własną ich bronią; a
niebardzo mu się chciało okazać się nie
zdolnym do napisania choćby tylko po
wiastki.
Podkomorzyna zaś, przybrawszy
ton i postać heroiczną, rze kła: — Oby
czajem dawnego rycerstwa, którego
dzieje i tkliwych dziej opisów uwiel
biam, wyzywam cię, Leonie, na utwier
dzenie dowodem zarzutów, któreś głoT

om
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sem i słowy ważył się przeciw nim ob
jawić. Zakład mój leży przed tobą.
Oś mi eiiszze się go podjąć?—
Leon jeszcze rozmyślał, i milczał
na kilkakrotne: — No i cóz? no i
coz?— wyzywającej; gdy brat jego, od
którego odjęto juz długo pieszczoną
rączkę , zawołał: — Damyz się zwycię
żyć? Leonie! Czyz ani kropli nie naj
dziesz w sobie dowcipu na obronę wła
snego zdania? To bydź nie może!—
— Pani! — mówił więc Major —
gdy niespodziane twoje natarcie tak ogluszyło Leona, ze stracił zaufanie we
własnych silach, i gotów wydadz na
sztych reputację własną i przen aj sław
niejszych w ieku naszego autorów, prze
to j a , wspomagając go w tej niebez
piecznej dlań chwili, w jego imieniu
przjjmnję wyzwanie, podnoszę zakład;
i wzajemnie ogłaszam, ze placem po-
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pisu będzie salon P a n i; a czasem, go
dzina jutrzejsza ranna dziewiąta. Lecz
gdy Leon spełni warunki zadania, spra
wiedliwość każe dodadź, ze Pani wy
znać się będziesz musiała zwyciężoną,
i uledz zupełnie zdaniu naszemu co do
romansów; a nawet spełnić warunki
honorowego wynagrodzenia, jakie zwy
cięzca przeznacyć raczy. —
— Amen! — rzekł z uśmiechem za
myślony dotąd Leon.
— Nie! o , nie! nie zgadzam się!—
zawołała Podkomorzymi — wołę zrzec
się zakładu; albo raczej zgadzam się na
honorowe wynagrodzenie, ale dla obrazonycli przeze mnie autorów: kupię
ich wszystkie dzieła podług katalogu
przez Leona ułożonego, i przeczytani.
T o , zdaje mi się, dosyć! —
— Jak będzie, to będzie — rzekł
6*

64

Leon.— Obaczymy jutro, co się bomu
należy, i co się komu wynagrodzi.—
Spojrzała nań przenikliwie Podkoinorzyna, chcąc się domyślić jego pro
jektu $ zadawała kilka rozmaitych py
tań $ lecz gdy żadne się nie powiodło,
w ięc, odłożywszy rzecz całą na jutro,
wesoło wszyscy do wieczerzy zasiedli.
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VII#
P o w ie ść Leona.

N azajutrz rano zastawiono w sali ki
piący samowar. Piękna gospodyni, od
kwadransa oczekując swych gości,
przyrządzała herbatę. Wszedł Major,
a po niejakim czasie i Leon. Z oczu i
cery znać było niewyspanego; ale w ręku
trzymał zwój papieru, dowodzący, co
go przez noc zajmowało.
— Punkt, dziewiąta ! — rzekła Podkomorzyna (bo właśnie wybiła na ze0**
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garze). To mi rycerska słowność. Zacznijmyz od śniadania — i podając mu
szklankę herbaty— Jakiż tytuł Pańskie
go dzieła?— zapytała.
— Żadnego dotąd — odpowiedział
nowy autor. — Ponieważ Pani z bra
tem moim jesteście bohaterami tej po
wieści, więc własnym dziejom nada
cie, jeżeli zechcecie, i jakie zechcecie
imię. —
— To szczególniejsza ! A dewiza?
czy tam godło? —
— A to na co?—
— Jak to na co? Czyz w każdym pra
wie nowym romansie nie znajdujemy
nie tylko na początku, ale i nad każ
dym rozdziałem, kilku i kilkunastu
wierszy? Jest to zwyczaj wyborny; jest
to jak uwertura przed zaczęciem mełodrammy, która duchem muzyki obw iesz
cza treść sztuki.—

G7

— Jeżeli autor przedsięwziął jaką
prawdę moralną dowodzić w czynach— •
odpowiedział Leon— natenczas dobrze
robi i właściwie, gdy cel swojego dzie
ła bladnie widomie i oczywiście na po
czątku ; zwłaszcza jeżeli w ątpi, ze układein i rzeczą objawi go i wyjaśni na
leżycie 5 lecz taka potrzeba wątpię, aby
do każdego rozdziału nieodbitą była.
Jest więc próżny literacki zbytek5 jest
to jak pozłota na oprawie xiążki, niedodająca ani inocy opraw i e , ani za
lety dziełu; a jeszcze pospolitszem po
równaniem, jest to jak kieliszek li
kieru przed obiadem. Smaczny bywa
w praw dzie, zaostrza jakoby apetyt; lecz
niepotrzebny jest, gdy obiad dobry:
bo on sam go obudzi; niepotrzebny ta
koż, gdy obiad niesmaczny: bo go
nie poprawi,
— A więc bez dalszych dysput i
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wstępów słuchamy Pańskiego dzieła_
rzekła Podkomorzyna.
Dobrze
mówił Leon, rozwijając rękopis
Zamawiam pobłazenie
i cierpliwość słuchaczów do końca
bez przerywania; bo jeżeli przerywać
będziecie__—
— Ach! nudzisz juz, Leonie!— ode
zwał się Major. — W ątpliw ie cóś i nie*
śmiało wstępujesz w szranki. Zaczy
naj1—
Leon więc czytał co następuje:
, , Nadchodziły przenosiny nowo-złączouej pary Państwa Hrabiów Z ......
w Gwiazdowie.
Dostatek młodego,
zwiększony znacznym, a co najbardziej,
brzęczącym posagiem młodej; chęć jej
świetnego okazania się raz pierwszy
w sąsiedztwie, którego odtąd wzorem
i celniejszą miała bydz ozdobą; wza
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jemne przygotowania wszystkich na mil
kilka wokoło mieszkających sąsiadek
do wystąpienia jak najwytworniej w to
aletach , ekwipazach , liberyach etc. 5
wszystko to obiecywało taki obchód,
ja k i, niestety! coraz rzadzej się wy
darza. Stanowi on zawsze pewną epo
kę w okręgu, w którym zaświeci 5 a
mnostwo pamiątek miłych i niemiłych
doń się uwiązując, długotrwałą zapew
nia mu sławę.
W Stawiszewie wszystko było go
to w o, prócz sukni, którą o mil kil

ka w miasteczku powiatowem biegła
w strojeniu pici swojej dama dawno
juz uszyć była powinna. Dwóch do
niej za wiedzą jegomościa, trzech mi
mo wiedzy jego biegało posłańców,
których, to skutkiem niecierpliwości
sw ojej, to z nowerai informacyami po
syłała Szambelanowa. Nakoniec trze
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ba było ostatniego po odebranie juz
skończonej roboty i dostawienie jej
w całości na miejsce przeznaczone, to
jest, na nieszpetną figurkę młodej stry
jenki Adolfa.
Lecz moznaz było skład tak dro
gi, tak delikatny, powierzyć prostemu
ż wioski pieszkowi? — nie podobna!
Prosie męża o wysianie którego z wyż
szych offieyalistów, licząc od lokaja do
prowentowego pisarza , prosić męża....
trochę ckliwro .... On dziś w złym hu
morze.... Jednakże trzeba się odwa
żyć. W ięc z minką wdzięczno-pokorną szła, jak pokusa, do męża Szambelanowa...
Przy samych drzwiach zeszła się
z zamyślonym Adolfem, w tęz samą
stronę idącym.
— Dohąd? Adolfie! —
— Do stryjaszka.—
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— A po co? —

— Mam doń maleńką prośbę.
— Prośbę! Łatwiej się skutek na
jedną, niżeli na dwie razem otrzymuje
prośby — pomyślila Podkomorzyna. —
Wiesz co? mon cherl odłoż to ...—
Wtem niespodzianie wyszedł Szambelan, i postrzegłszy niejakiś ambaras
w postaciach i twarzach obojga , zapy
ta!: o co idzie? a nim odpowiedzieli,
zadzwonił na lokaja, i kazał mu zawo
łać pisarza, dodając, ze ma go wysłać
właśnie do tegoż samego miasteczka,
do którego zona i synowiec trafiać za
myślali; lecz jakże w odmiennym celu!
Słysząc to Adolf, zaproponował sie
bie na zastępcę mającego się wysłać
sługi, i pytającemu się stryjowi o przy
czynę, odpowiedział szczerze, że ma
zrobić sprawunki i odebrać nowy frak
na przyszłe w' Gwiazdowie przenosiny.
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— Acb ! to wybornie się składa!—dodała z radością stryjenka— pojedziesz
na miejscu pisarza, kupisz co ci potrze
ba, i moję odwieziesz mi suknię: bo
właśnie miałam cię prosić, mężu, o
posłańca dla sprowadzenia ju z dawno
gotowej; a teraz przynajmniej będę spo
kojna , ze mi ją niepotartą odwieziesz.—
Ab! bo piękna stryjenka była pew
na , ze nadto może jak na synowca
przywiązany Adolf szanować będzie
jak relikwie jej sukienkę.”
— Autorze!

przesadzasz —

prze

rwał Major.
— N ie, nie— rzekła Podkomorzy
mi. Wiedziałam ja dobrze, ze Pan Adołf, sypiąc mi dusery, jak karmelki,
zawsze dobry ich zapas dla swej stry
jenki chował. —
— Co tez Pani mów i? Mogłcmzc...—
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— Dość, Majorze! nie przerywajmy.
Dalej, Leonie! —
,,jak relikwie jej sukienkę (konty
nuował Leon).
— Ale co wara wr głowie? Jak się
Adolf zabierze, a bardziej jak wróci,
na furmance prostej, która przywieźć
koniecznie musi wielki kocie! do mo
jej gorzelni? Pisarz prowentowy po
mieści się jak będzie m ógł; ale Ad o lf....—
Tę zrobiwszy uwagę, wyszedł na
chwilę Szambelan; Adolf zaś myślał,
jakby w yglądał w kotle, gdyby go jacy
znajomi, lub, co gorsza, znajome spot
kały?
— Cóź? Adolfie! to ty nie pojedziesz?— odezw ała się stryjenka do za
myślonego.
— Jakże jechać? Mniejsza o niewy
godę, ale miarkuj stryjenka powrót jaToj! U.
7
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I;l? w kotle! (i rozsnuci! się oboje).
Gdyby mnie kto spotkał__—
— Wiesz co? — rzekła po krótkim
namyśle dowcipna stryjenka— oto tak:
wybieraj się ztąd powoli , za marudź aź
pod wieczór 5 na dobrej trójce równo
ze dniem staniesz na miejscu ; przez
cały dzień tain zabaw się; prześpij czas,
który ci od sprawunków zbędzie; i
znowu zmrokiem wyjechawszy z mia
steczka, będziesz z nami razem pił her
batę w Stawiszewie, którą ci sama
w nagrodę fatygi naleję. Zresztą je 
żeli i porzucisz na miejscu to prze
klęte kotlisko, cóż tam wielkiego? Po
gdera trochę stryjaszch, przeprosimy
g o , i koniec. — Do tych propozycyj
dodała najważniejszy argument, to jest:
tak piękne, tak urocze spojrzenie, że
mu Adolf sprzeciwiać się nie zdołał...
Spojrzenie to błędne... przymglone...
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a jednakże długie i niebezpieczne... le
żało jeszcze na zarumicnionem licuAdolfa, gdy wrócił nagle stryjaszek i...
dostrzegł tego spojrzenia.”
Tu Podkomorzyna zwróciła oczy
na Majora... Czyż były takie , jak nie
gdyś stryjenki?... Były równie piękne,
ale patrzały weselej i szczerzej.
Dodała potem, uśmiechając się: —
Autor zaczyna polączaó życie poioszednie , pospolite, a tveivnętrznem; spraw
dza swoję teoryę.—
Major pokręcał głową.
Leon czyta! dalej:
,,P an Adolf, dwódziestołetni pa
nicz , skończywszy szkoły” . ..
— A to, widzę, zaczyna się moja
biografia— przerwał znowu Major —
słucham. —
,, Skończywszy szkoły i otarłszy się
koło uniwersytetu” ...
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■— Co to znaczy: otarłszy się koło
uniwersytetu? — wrzasnął Major.— A u
torze! niech cię milion!... Przepraszam
Panią, ale poszarpię tę jego ramotę,
jeżeli mię tak pod róznemi względami
potwarzae będzie. Przecięż lat dwa
słuchałem Śniadeckiego, Stubiłewicza , Jundzilła, i innych; a jeżeli przytem nie zaniedbywało się wesołych a
przystojnych zabaw, teatru naprzykład,
wieczorów, kasyno, to dla odświeże
nia spracowanego umysłu...—
— Długoby o tein mówić, jak się
za czasów twoich przykładała młodzież
do nauk; jak się potem, za sprawą jed
nego , wr pilną się i przykładną prze
mieniła. Treść, to kiedyś do poważ
niejszego dzieła. Nie przerywaj mi
jednak. Finis coronat opus; to jest,
Pani Dobrodziejko: koniec w ieńczy
dzieło; a zatem niech Pani nakaże mil-
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czcnie memu bratu do bońca j potem
zaś choćbyście i spalili ramotę całą,
ani j a , ani potomność gniewać się nie
będziemy. —
,, otarłszy się bolo uniwersytetu,
(Major milczał ju z , ale się marszczył),
Pan Adolf przybył do rodziców na pa
rę miesięcy wolnych od nauk. Agdziez
je lepiej i w eselej mógł przepędzić, jak
u bezdzietnego stryjaszha, htóry go lu
bił? jak u młodej stryjenhi, którą on
lubił? jab o mil parę od pięknej Zosi,
w której się kochał od dzieciństwa” ...
— Autorze!— przerwała teraz Podhomorzyna — bajki prawisz. —
— Owszem, prawda, i najpraw
dziwsza prawda ! — zawołał z zapałem
Major.
— N o, juz mniejsza o to — rzekła
spiesznie Podkomorzymi, uląkłszy się
uniesienia Majora — słuchamy.—
7 **
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,,w której się koclial od dzieciń
stwa. Jakoż wnet ruszył do Stawiszewa; i przybywszy, odeślą! konie do do
mu : stajnia bowiem stryjaszka była na
jego rozkazy: jezdny kasztanek dla wy
stąpienia do Z o si, stępak do polowa
nia, i drążki do spaceru ze stryjenką.
Nie odmówiłby i teraz stryjaszek po
rządniejszego ekwipazu; a wróciwszy
do pokoju, właśnie gdy miał mu to po
wiedzieć, trafił i ukłółsię, jak szydłem
w worku ukrytem, owym wzrokiem
zony zawisłym na Adolfie... a lubo ona
wnet się postrzegając, zwiodła zeń
uroczą źrzenicę, jednak obudziła się
w nierów now iecznym małżonku ma
leńka podejrzliwość, którą nieuważnie
znowu podrażniła zoneczka, mówiąc:
— No, mężu! A dolf zdeterminował
się choćby juz i na niewygodną podróż:
bo to jest koniecznym moim interesem $
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i tal; bydź musi— dodała jeszcze z ta
jemniczy m uśmiechem, litery wpadł tak
że do serca mężowskiego i trącił ono
niemile.
— Ha ! jeżeli tak jest — odezwał
się po krótkiein zastanowieniu Szambclan— to i dobrze. Nie bawiąc na
dejdzie furmanka. — I wyszedł z zacbmurzonem czołem, wzajemny podo
bno naprzeciw projektom Adolfa i zo
ny, których się domyślił, uknowac spi
sek ; a które nie inne były, jak porzu
cić kocie! na miejscu, a odwieźć niepotartą sukienkę stryjenki.
— Stryjaszek podobno się gniew a.—
— Bądź spokojny— odpowiedzia
ł a . — Poczciwa to dusza. Kocka cie
bie i mnie troclie lubi, w ię długo gnie
wać się nie będzie. Tymczasem choć
do ogrodu— dodała, uderzając go fi
glarnie po ramieniu. — Uzbieramy ci
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zapas na drogę; a prócz tego, ja sama
pomyślę o twój wygodzie tam na miej
scu . —
Jak wirtuoza podoba sobie niekie
dy, próbując biegłości swego talentu i
na nieogranym instrumencie, tak mło
da i ładna kobietka lubi niekiedy pró
bować mocy swych wdzięków na ser
cach młodzieńczych, nie mogących
jeszcze rozróżnić pozoru od prawdy, i
ulegających z równą szczerotą i pozo
rowi i prawdzie. Stryjenka malej tej
igraszki dopuszczała się z sercem thliwem synowca. Jej maleńkie i jakby
poniewolne względy pokrewieństwem
spowodowane i okryte, jej kapryski i
pojednania, jej rozkazy i podzięki, łu
dziły Adolfa, wtrącały się w jego l i 
czne ia , i zwiewały z serca jakby na
gleni zdmuchnięciem czysty płomień
dla Zosi tam gorejący, tak dalece, ze
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omamiony nie wiedział on w takich
chwilach, w której się z nich kochał.”
— Doznałeś sam bez wątpienia takich
chw il, Leonie! — ■ rzekła Podkomorzyrua. — Ten mały rys twój zalotnictwa
naszego, a słabości i wiary waszych
głów' i serc młodych, słabości, która
im tvłe częstokroć udręczenia przynosi,
tak mi się zdaje prawdziwym, zes go
nieinaczej jak z własnego doświadcze
nia napisał: bo inaczej byłby to rozum
nad łata.—
Leon się uśmiechnął.
— Rys ten je g o — rzekł Major
może bydź i prawdziwym w ogólności,
ale w zastosowaniu do mojej biednej,
wr kwiecie wieku zgasłej stryjenki nie
jest takim. 5 doprawdy, Leonie, gnie
wać mnie zaczynają twoje uwagi, i ta
licencya autorska, której nadużywasz.
Zkąd wiadomość o moich wątpliwych
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uczuciach? po co uszczypliwe wspo
mnienia osoby juz dawno nieżyjącej?
Demortuis aut bene, aut nihil, P a
nie Autorze!—
— Ciągle mi przerywasz — odpo
wiedział Leon — i jeszcze wtrącasz
zdania, którym z przekonania zaprze
czyć muszę. N iew iem , kto pierwszy
tę twoję sentencyę powiedział; ale gdy
by w nią tak wierzono i spełniano, jak
powtarzają, historyi natenczas alboby
zupełnie nie było, alboby tylko była
nieprzerw anym panegiryhiem tak złych,
jako i dobrych czynów' i ludzi. Mówić
przykrą prawdę o żyjących rozmaite
częstokroć bronią względy^ ałe o umar
łych potrzeba mów ić jak zasłużyli, w ła
śnie dla nauki żyjących.—
— Ani tw oja pow ieść jest historyą,
ani moja stryjenka osobą historyczną—
odpowiedział uśmiechając się Major.
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Dla tego tez właśnie nie stosuj
<lo niej zdań wysokich, htórcmi mię
tylko z drogi sprowadzasz. Czemu nic
mozesz słuchać mojej powieści jakby
zupełnie dla ciebie obcej?_
— A to mi wyborna perswazja! Pisze o mnie, i chce mi w mówić, ze to
nie ja. Daruję to wszystko młodości
twojej. Czytaj dalej.
,,Ju z druga połowa pięknej sierp
niowej upływała nocy, gdy Adolf mi
jał zdaleka mieszkanie swej ulubionej
Z o si, wlekąc się po błotnistej grobli
trzema nędznemi podjezdkami. Nie
cierpliwił się dotąd swą powolną po
dróżą: bo w idocznem byio, ze nic w nocy, jak stryjenka projektowała, ale le
dwo około południa stanie w miastecz
ku. Przeklinał ekonoma, ze mu tak
słabych koni i nieobrótnego głuptasa
/
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dostarczył na furmana ,• którego i łajał,
i dawał półzlótki, i prosił, aby jak 
kolwiek pośpieszał.
Ale gdy ujrzał
dacii, pod którym Zosia spoczywała,
dozwolił wlec się najpowolniej wychu
dłym szkapom, a sam w'romansowe
uniósł się dumania.
Poezyo! serc czułych opiekunko!
kochanków' oratorko i utrapionych po
ciecho ! tyś na promieniu rannej ju 
trzenki spłynęła na kałainaszkę Adolfa;
tyś go natchnęła. Twoje on słowa go
dząc z własnem uczuciem, takie dla
swej lubej układał dzień-dobry:
Spo cz ywaj , o Bó z t wo drogie!
Niech tn\śl, jak motylek zloty,
W uśpionej igrając duszy,
Słodko serce twoje w zru szy
Obrazem rajskiej pieszczoty!

t

A gdy pierwszy promień zorzy
W

pięknem olsu twojen: błyśnie,

Niech na pierw szą myśl się wciśnte
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I pierwszy obraz utw orzy
W spom nienie!....
A lbo raczej niech ot właśnie,
Niechaj piorun w dom ten trzaśnie!....
Płomień w jasne wionął kłęby,
Oblał dachy i ścian zręby,
W

dymie światłość dnia zgaszona.

P rzebó g! gdzież ma ulubiona?....
Nie masz je j!...

W płótnie się rzucam,

Znajduję martwą; ocucam;
Przez, płomienia jasne kłęby,
Przez oblane ogniem zręby.
P rz e z duszący pożar srogi,
Dla jej życia gardząc swojem,
Na meui sercu , na mcm łonie
W bezpieczne niosę ustronie
ł nad czystym składam zdrojem!!!
Jeszcze m artw a — jeszcze blada...
L e cz pomału twarz d ziew icy
iskrę życia zapowiada,
Omdlałe cucą się zm ysły...
Pierś obudzą się westchnieniem...
Głos się tłumi rozrzewnieniem ...
I w zroszonej łzą źrzenicy
W d z ięcz n o ść... i ... miłość zabłysły.”

— Dla
T o m II.

B

oga

!

Majorze! — rzekła
8
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śmiejąc się Podkomorzyna — jaki niebezpieczny dowod miłości dudz mi
chciałeś! Życzyć mi nieszczęścia— —
Major uśmiechał się także, po
kręcił palcem na czole, i wskazał na
brata.
— Nieszczęścia?— odezwał się ten.—
O, nie! wcale nie! Ale zyczył Adolf,
a przynajmniej zyczyć natenczas mógł
sobie szczęścia stania się wybawicie
lem swej ulubionej. Jest to tak zwy
czajna chęc młodych, tak ją sam czę
sto miewam, (jeżeli Pani chcesz szcze
rego wyznania), ze i on ją mieć mu
siał. Przypuszczam więc to, co jeżeli
nie było, to bydź było powinno. Jest
to symptomat prawdziwej miłości, po
święcającej ochotnie i bez namysłu ży
cic dla pozyskania choćby jednego tyl
ko spojrzenia kochanki5 miłości ry
cerskiej , Podkomorzyno! nic prawd az?
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a nawet nieurojonej: bo sprawiedliwie
mów i Pani Stael w! którymś ze swoich
romansów, ze wr opisaniu miłości pierw 
szej a prawdziwej przesadzić nawet
nie podobna. Nie prawdaż, Adolfie,
ze twoja była taką?...—
— Ach! prawda! prawda !...— wy
krzyknął on znowu.
— A w ięc odkręć palcem na czole.—
— Tak!— mówił z zapałem Major—
poświęciłbym i wtenczas i teraz....—
— Cóż dalej? cóż dalej?— przerwała
znowu zakłopotana Podkomorzyna.—
Ej bo ta twoja powiastka!.... Czytaj
że juz przynajmniej.—
, , Przybył więc Adolf do miastecz
ka. Wraz na początku stała wielka
karczma, otwarta jak paszcz smoka,
mająca połknąć każdego przybywają
cego. Konie, postrzegłszy ją zdałcka, ostatnich sił dobyły i rzeźwiej po8

*
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mknęły; gdy nagle we wrotach zjawił
sięzyd, i rozkrzyzowawszy ręce, krzy
czał:— Tu kamedyel tu karnedye! Nie
można! nie można! — Ale trójka, upragniona odpoczynku, leciała pędem;
zyd ledwo mógł umknąć z drogi; a
zdziwiony Adolf wjechał kalamaszką na
parter •••
— Koniec rozdziału pierwszego —
rzeki L eon, składając rękopis.
Słuchacze zdawali się namyślać nad
recenzyą ; ale Leon nie dał im czasu
do wymówienia, co myśleli: bo ledwo
Major rze k ł— Panie Autorze! twoja
powieść ma cóś niedojrzałego— gdy
Leon zaczął rozdział drugi.
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VIII.
Trupa liłędna.

y .^ cr ce, które prawdziivie swoje więzy czuje,
Tyle zna miłość ważną , że z niej nie żartuje;
Owszem , nią zaprzątnione, nią całe zajęte,
Czci ją ty lko westchnieniem, jako bóztwo święte—

deklamowała na scenie, to jest, na
rusztowaniu z tarcic na łokieć od ziemi
podjętem, młoda i ładna kobietka.
Posłyszawszy wiersze z komedyi
Zabłockiego: Fircijk w zalotach, w któ
rej rolę Fircyka grywał pokilkakrotnie
na amatorskim teatrze w Zaborzu, i
8**
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zgadując, ze trafił na próbę, Adolf
w dw óeli susach prosto z kaląmaszki
był juz obok niej, i z zywem uczuciem,
tak , jak rola wymagała, odpowiedział:
__Czy tak? Nic tałwiejszego! fLyroki twe cenię-,

Kończę żarty, i czułe zaczynam wielbienie.
Masz mię Pani dla siebie odtąd hołdowniczym.
L e c z gdy stracę wesołość, zostanę przy niczem.
Ten tylko miałem w resztach majątek na zbijcie.
Żądasz icięcej? mam jeszcze krew tv żyłach, mam
życie.
Lać ją będę do kropli, ważę się na wszystkie
liazy śmierci, harmaty, spisy, kordy płytkie,
Niech będę postrzelany, sklóty, zdratowany,
Dość szczęśliwy, jeżeli od ciebie kochany....
Na co żebym zasłużył, niechaj moję Panią
Zniewoli to najżywsze rąk ucałowanie!....
Niech mi wolno ssać słodycz z tej śliczniuchnej
dłoni.—

I stosownie, jak mówił, całował
piękną rękę Podstolinćj (będę ją bowiem
nazywał imieniem jej roli).
Umykając powolnie rękę, i wpatru
jąc się w nowego aktora, a przystojnego
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chłopca— Cóz to jest?... — rzekła ona
z zadziwieniem.
Adolf znowu:
— Urażam ? Pani ivstydem plonie?

Cóż iv tem złego ? Uczciwe godzą się zaloty!—
— Nie godzą się! Tak tylko postępują trzpioty!—

rzekł, rozsuwając z gniewem Fircyka z Podstoliną męzczyzna w' szaraezkowym fraku, podzyły, porządnej
tuszy, nizki, łysy, i w jednej ręce trzy
mający perukę, a w drugiej exemplarz
próbowanej sztuki.
— Przepraszam — odpowiedział Ad o lf— to nic Pan mówić powinieneś,
ale piękna Podstoliną. Pan może grasz
Ary sta? —
— A tak, Ary sta.—
— To Pan jesteś mężem Klaryssy$
a cóz do Pana należy Podstoliną?—
— Tak na scenie 5 ale proszę wie
dzieć, ze indziej, i zawsze, i w szędzic,
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jestem mężem tej Pani, która juz pię
kne oczki do Pana robi, nie wiedząc,
kto i co jesteś? A więc na pierwszą
znajomość powiadam ci jako Aryst:
— A ii ńesz ty, mospanie Fircyku,

,5

Że ja wyprawiam takich yośei na patyku.
J)o innych arwan-katu ni bronię, ni radzę,
A le od żony wara! bo przez kij przesadzę,

Adolf na to:
— N o , n o, nic byłbyś dzieckiem i bajów nie
prawił.
Zostaw nas tu na chwilę . . . . —

Kilku aktorów i aktorek, stojących
na scenie, zaczęło się śmiać ze swe
go zazdrośnego antreprenera.
— Głupiś ze swoją zazdrością —
ozwala się Podstołina do męża.— Przy
padek zapewne , ale szczęśliwy, zsyła
nam tu wybornego, jak widzę , aktora;
a ty, cobyś miał przyjąć go z otwartemi rękami, odrażasz wraz swoją nie
dorzecznością. Niech Pan nie uważa
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na tego ciemięgę. Zacznijmy nanowo
próbę, a potem się bliżej poznamy.— ■
— Ależ wraz zapewne przybędzie
Pan Anzgary. W iadom o, ze to jego
rola. Trupa moja jest pełna. Nowy
aktor, nowy k o szt.—
— Jako pierwszy raz występujący
na dzisiejszą reprezentację, żadnej nie
żądam nagrody. Lose mi będzie szczę
ścia — doda! ciszej do Podstoliny — ze
z Panią grac będę.—
— A ja oświadczam tobie — rzekła
ona stanowczym tonem do męża— ze
z tym Panem wraz po reprezentacyi li
niowe uczynić muszę: bo ja z twoim
pijakiem Anzgarym odtąd żadnej roli
grać nie będę, w której go ten Pan za
stąpi. —
— Byle tylko mojej nie zastąpił—
odrzekł z przekąsem Aryst. Lecz nie
uważając nań A dolf, kontynuował pro-
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bę otl pierwszej sceny, ż niejakiemi
jednak waryantami} stosownemi do okoliczności.
— Żyjąc w wielkim świecie,
łUiem , jak czcić piękność, jak się podobać ko
biecie. —

I znowu ciszej dodał: — O bodajby
mi się to dziś powiodło!”
— Czy tak rzeczywiście było?— za
pytała Podkomorzymi Majora, nie prze
rywając czytania.
Major się uśmiechnął. Podkomo
rzy na pogroziła nań wdzięcznie palusz
kiem.
Leon czytał:
,,Gdy Pani ztąd tuyjedzie, ja za nią w tei tropy,
Drugi wierny Ulisses dla sinej Penelopy.
Z tą jedynie różnicą, że tamtego nawy,
Mnie mój wóz... nie!... los przy tobie nieść bę
dzie łaskawy. (*)
(*) W oryginale: , , Mnie mój Hektor A n g ielczy k
unosił cisa w y . ”
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T V drodze bawić cię będę. Szemrzące strumyki,
D rzewa liściem szumiące , kwilące słowiki,
liędą to wielbiącej cię natury odgłosy!
Jiomuź, jeśli nie tobie , ukłonią się kłosy?
Hornu kwiaty i ziółka lubej natchną woni?
Komu zefir chłód sprawi? potnieje fawoni?
,/i/a koyo wierne echa zejdą na doliny?
Odgadnę ja ich celu — hołd to Podstoliny!...
Mając humor tak słodki , grzeczny , żartobliwy,
Żebym cię nudził, byłbym bai'dzo nieszczęśliwy! —

— Trzpiot jakiś ! — przerwał znie
cierpliwiony antreprener.
— Dla czego Pan zawsze zastępu
jesz śliczną Podstolinę? To nie A ry si
mów i— rzekł, udając również zniecier
pliwionego Adolf.
— A tak — rzekła ona — ja powin
nam odpowiedzieć. — I odpowiedziała
z przymilenicm:
— Co za bałamut z niego! co za trzpiot! lecz

luby. . . . —

— Niecnie was zresztą i kaci po
rw ą!— w rzasnął A ryst, ciskając o zie

96

mię perukę i sexternik.— Przynajmniej7.e powiedz: kto jesteś? i zkąd przyby
wasz? Unde venis? quo tendis? —
— Jestem uczniem Szkoły Draramatycznej Warszawskiej. Odwiedzałem
familię moje w tych stronach ; i dowie
dziawszy się, ze sławna trupa artystów
mojej professyi przybyła do tego mia
steczka, stawię się tu, ofiarując mój
słaby talent na usługi.—
— A to co innego! to co innego!—Wnet stanął w kroku Pan Antreprener,
i ukłoniwszy się manierą kawalerów'
dworu Ludwika X IV — Honor mnie
tedy — rzekł— równie jak i artystów',
którym przewodniczę, spotyka, gdy
wr gronie naszern....—
— Porzuć — przerwała zona — po
rzuć te androny. W iesz, kto jest ten
Pan, to i dosyć. Ponieważ będziemy
razem, to i poznamy się.—

07

— Nic przeszkadzaj Wasani— rzek!
orator, wstrząsając głową i zamruzywszy małe swe oczki, głęboko pod kuli
ste ni czołem wklęsłe — nie przeszka
dzaj Wasani uroczystemu powitaniu
dostojnego gościa, którego akceptu
ją c — akceptując którego— (znowu
zamrużył oczy i wstrząsł głową. W i
dać , była to ulubiona akcya jego przy
teatralnych perorach), mam honor wza
jemnie rekomendować się. Jestem Eu
zebiusz lunetko— notabene i z głową i
z kredką— Antreprener....
— wr kłopotach (*) — dokończyła
Podstolina. — A j a , mówiła dalej, dy
gając z miłym uśmieszkiem — jestem
Emilia... Emilia Piękniclm: bo nie chcę
bydź Panią Kwetkową. Śliczne mi na
zwisko!—
(*) Je st komedyo-opera pod ty tu łe m : Antre

prener iv kłopotach.
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_Nazwisko Pani doskonale odpowi ada osobie— rzekł Adolf.
_T ak, jak Kwełko doskonale od
powiada tej fagurze xięzycowego obli
cza i żółwiego kształtu. W ięc mimo
fatalnego małżeństw a , zostaliśmy każ
dy przy sw ojein.— •
Moja Pani!— perorował Pan lhvetko— pracuję, aby nazwisko to (wstrząs!

głową, i z zamruzoncmi oczami a ze
wspaniałym gestem wykrzyknął): w'po
tomności sły n ę ło !...—
Śmieszna postać jego stokroć Śmiesz
niejszą była wtakiem uniesieniu.
— Dalsza prezentacya! — w ołał on,
nie zmieniając głosu ni postawy.

Zbli

żajcie się po jednemu.
A gdy wszyscy śmieli się i stali na
miejscu, porwał pierwszego bliższe
go za rękę i ciągnął przed Adołfa.
— To jest Kaim! prezentuję. A to
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Axur, Król Ormus. Bas, tenor, kontr-

alt, wszystko w jednern gardle! To,
chwytając z rzędu, nasza Prima-dona—
nie! nie! Secunda-dona: bo moja zona,
to Prima-dona — to, chciałem powie
dzieć, Aspazya.— A gdy ta, wyrwawszy
rękę, uciekała za ku! issę, wrzasnął:
Aspazyo1 ydzie się kryjesz? ...—
— Słuchaj ty Buffo Carricalol —
przerwała mu zona— czy ty chcesz grać
hotnedyę bez publiczności?—
Niechże przynajmniej afisze— mówił,
nie spuszczając z tonu, antrcprcner —
niech afisze ogłoszą publiczości nową,
świetną akkizycyę naszą, ze uczeń Szkoły
Drammatycznej Warszawskiej wystąpi
dziś po raz pierwszy w roli Fircyka
tv zalotach, sławnej komedyi (zamruzył oczy i trząsł głową) nieśmiertelnego
Franciszka Zabłockiego! Gdzicz sufler?
Niech pisze! Gdziez podział się sufler? —
---------9*
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— A ja tu, krótko mówiąc, ja tu—
odezwał się glos chropowaty i nosowy
z budy, ale nie suflershiej, lecz z bu
dy kupieckiej, wielkiej, długiej i sze
rokiej, stojącej na parterze obok kałamaszki Adolfa i całej nakrytej płót
nem inalowanem w falc.
— M orze, krótko mówiąc, prze
ciekło w drodze — krzyczał sufler —
Tezensz zmókł do nitki, Sułtan łVampun pęki, Tankred rozkleił się , a Xymenę i Alzyrę , krótko mówiąc, prze
suszać trzeba; z ogniów zaś bengal
skich i błyskawic, kasza.—
— Gwałtu! ja nieszczęśliwy!— za
wołał Kwetko— zgubiony jestem! Dziś
imieniny Pana liorodniczego, wspa
niałego protektora naszego w tern mie
ście. Po reprezentacyi miałem cyfrę je 
go wr transparaucie oświecić ogniem
bengalskim, dotąd tu niewidzianym; a
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teraz cóż ja pocznę! Znizkąd nie mam
pomocy! Dawno mówiłem, i sami ja 
dąc widzieliście, ze morze dziurawe.—
— Do nas należy pływać po niem—
odpowiedział Kaim — a do Pana, łatać
je .—
— Koncept z pierza! Chodźcie waspanowie wolej ratować garderobę!—
Przerwał ratunek garderoby i dal
szą próbę posłaniec od Pana Horodniczego z oznajmieniem, źe za pól go
dziny czeka on z obiadem, na który
wczora jeszezc całą trupę zaprosił.
— Będziemy służyć — odpowiedział
Pan Euzebiusz — i proszę powiedzieć
szanownemu protektorowi naszemu, że
zaprezentujemy mu nowego kollegę,
przybyłego do nas prosto z Warsza
w y .—
Odszedł posłaniec.
-— Daruje Pan— rzekł A d olf— że
1T
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nie będę towarzyszył do Pana Horodniczego. Jechałem całą noc, potrze
buję w ięc, zwłaszcza przed reprezentacyą, wypoczynku.- —
— Co tam! Wyśpisz się jutro — od
powiedział antreprener. Dobry obiad,
bratku, to nic bagatela w naszej kondycyi. A będzie wyśmienity: bo to mucniny, i gości jest w iele. A ze dzisiejsza
reprezentacya na benełis mojej zony,
więc po obiedzie Pan Horodniczy z benefisantką biletami traktować będą. Idz,
kollego, idź, proszę cię ! — i uściskał
kordyalnie Adolfa.
_.Ponieważ to benefis Pani, tern
usilniej przygotować się muszę; od
czytam rolę: bo na próbę, jak uwa•j
źam , nic będzie czasu ; a zatem na obiad nie pójdę, mój zacny Panie Eu
zebiuszu!—
_ I wr rzeczy samej-— rzekła Pod-
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stolina — bez próby będzie trudno.
Mnie także odechciało się tego obia
du. Idź ty sam, mężu, i wyexkuzuj
nas.—
_A , co z tego, to nic nie będzie.
Oto pięknie! wczoraj przyrzekłaś, a
dziś inaczej. Zresztą kiedy dziś bencfis nie uda się, co jutro jesc będziem?
a bez kwesty obiadowej pewnie się nie
uda. —
Spojrzała wzrokiem nielitościwym
na męża piękna Podstolina, niekontenta zapewne z objawienia takiego nie
dostatku przed obcym.
— Prawisz jak na mękach. Nakoniec poniew aż przyrzekliśmy, więc pój
dziemy. Trzeba się zatem ubrać. Do
widzenia się. Jakże mam Pana nazy
wać? — zapytała Adolfa.
Usłyszawszy to im ię, powtórzyła
je kilka razy i odbiegła za kulissę. Za
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„ią kilka jeszcze aktorek, którym przy
patrzyć się Adolf nic miał czasu.
— A suflera , krótko mówiąc, czy
prosił Pan Horodniczy? — wrzasnęła
ruda głow a, z morza wytknięta.
— Nie — odpowiedział antreprenor.
— A cóz ja tu będę jesc? krótko
mówiąc. —
— Masz tu w karczmie śledzie i ob
warzanki. —
— Piękny przysmak! krótko mó
wiąc. —
— Rozwieś Wasan tymczasem gar
derobę, i na miłość B oga przesusz ognie bengalskie, których koniecznie
dziś użyć potrzeba.—
-— Oj! oj! wszystko na mojej głowie,
krótko mówiąc. —
Gdy się wszyscy postroiii, ładniej
szej jeszcze w św ieżej toalecie Podstolinie Adolf podał rękę. Pan Euzebiusz,

«
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zakrywszy peruką łysinę, we fraku
czarnym, opierając się trzciną ze zło
coną gałką, jakby godłem swego do
stojeństwa, szedł pow ażnym krokiem na
czele kalwakaty z dziesiątka osób obojej płci złożonej przez miasteczko.
— Z tą właśnie trzciną w ręku gry
wam niektóre poważne role, i dziś Arysta grac będę. To trzcina historycz
na, mój Panie! — mówił on, odwraca
jąc się do Adolfa, i szedł dalej.
— Czy Pani ubrana juz jak na sce
nę? Jakześ ładna!— rzekł zeicha Adolf
do swojej motii.
— O, nie! wrcale nie! Najprzód
znikłaby ilłuzya, gdyby Podstolina była
tąz samą zupełnie figurą, która obiad
z widzami jadła; a powtóre, dla Pana
ckcę się ubrać tak, abyś się na prawdę
we mnie zakochał — rzekła, uśmiecha-
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jąc się ponętnie.— Czulej grać będziesz
role kochanków. *■
_Na to juz mię Pani dostatecznie
usposobiłaś.”
_Autorze! — przerwał Major —
kto sain taki, ten po drugim daje znaNic zwazajac na to oluknienie się
brata, pokryte uśmiechem Podkomo
rzy uej, Leon czy tai dalej.
„P a n Euzebiusz, oglądając się pokilkakrotnie, niespodzianie i niespokoj
nie, przerywał tę maroderyę roman
sową. Nakoniec doszli do bramy Pana
Horodniczego, u której Adolf pożegnał
swą piękną towarzyszkę i powrócił do
teatru.”
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IX.
Mowy Aktor.
------©
-©■©-----

^, ^f uv wchodził Adolf do karczmy, po
strzegł jeszcze jedną kalamaszkę na par
terze, a suflera rozwieszającego po żło
bach przemokłą garderobę, i rozmawia
jącego z niejakimś sampanem, wycie
li lyin a chudym, wr krótkim po kolana,
granatowym niegdyś, wązko go opinają
cym surduciku , i w cyratowym kasz
kiecie na głow ie; a poniew aż sam nie-
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postrzeżony A dolf z profilu nań pa
trzał , ujrzał więc na twarzy jego nos
niepospolitego kalibru i znaczenia-, tyl
ko ze zdrajca ten zastosował się ko
lorem do surduta, a tak rodził zwy
czajne w takim razie podejrzenie, i tłu
mił wrażania lawaterskich postrzezen,
kióreby bez tej jego barwy chlubnie
na stronę właściciela tak znakomitego
nosa uprzedzały.
r r

_J t o ? — mówił ten jegomość,
kontynując zaczętą przed przyjściem
Adolfa rozmow ę— uczeń Szkoły Drammatycznćj Warszawskiej? a czy go tu
djabłi przynieśli?—
Adolf, słysząc, ze o niego rzecz się
toczy, przychylił się za di z\i i•
_A tak— odpowiedział sufler - i
krótko mówiąc, Panie Anzgary, oświadczyla ona, ze żadnej roli grac
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nie będzie z Wasanem, w której by Wasana ten fryc mógł zastąpić.—
■— Tak! bo widać będzie on miał in
ne jeszcze role.... Ale niechaj sobie!
Publiczność nas rozsądzi.... Jednakże
wiesz co? Mosanie Samuelu! żyjemy
jak bracia od tylu lat. Ten golec, wier
ci pięta , może mnie zasłużonego sługę
Melpomeny skonfundować i zluzować.
Niemiło na starość z pierwszego aktora
zostać ligurantem. O, znam ja Warszawczuków! Trzeba go więc na pierw
szym wstępie podstrzelić. Dopomóż
przyjacielowi, jak to juz nieraz ci się
udało: daj bąka w sullowaniu razy ze
trzy w pierwszym akcie. Zmięsza się
panicz, i zrnięsza scenę, rozśmieszy
publiczność. Krzykną, ze nie umie ro
li , i musi potem z nami spuścić z to
nu . —
— A piękniez to na kollegę robić
T om II.
10
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takie spiski i zasadzki! — odezwał się
A dolf, wychodząc z za drzwi.
— Oho! masz tobie!__i on tu !...—
jąkał zakłopotany Pan Anzgary.— N o.. .
mea culpa! Cóź robić? Bo tez i Pan
przybywasz nieproszony i nastajesz na
moje stare zasługi.—
— Bądź spokojny, Panie Anzga
ry !— rzekł, podając mu rękę, Adolf—
pogodzimy się łatwo. A tymczasem,
dla lepszego zaznajomienia się, pro
szę obu Ichmosciów z sobą do izby.
Zjemy podróżne śniadanie, podczas
gdy nasza trupa u Pana Horodniczego
się częstuje. —
— Krótko mówiąc, zgoda.—
— Gdy Pan tak wspaniale zapomina
jąc urazy, ofiarujesz jeszcze posiłek,
którego łaknie dusza, a raczej ciało
moje, to i owszem. Zmachałem dziś
więcej pieszo , niz jazdą — mil ze trzy.

111

Licho mi dało wczora na popasie za
snąć tak twardo, ze obudziłem się ai
w wieczór__—
— Podaj wódki, jaką masz najlep
szą! — zawołał Adolf na usłużnego zydka , który się kręcił wszędzie i zaglą
dał we wszystkie kąty.
— Ale flaszę pełną— dodał Pan Anzgary— i kieliszek nieskąpy. Taniej
Panu przyjdzie, gdy calysztof w eźmiesz.
Na kieliszki, to drożej, i mniejsze da
ją. Experto crede, Panie Dobrodzie
ju !—
— Niech i tak będzie — rzekł Adolf;
a poznał, ze zdrajca nos Pana Anzgarego niezawodne dawał testimonium.
— Dubelt - cynamonówka! — wy
krzyknął on, biorąc flaszę z rąk żyda—
a właśnie mam szczególniejszą słabość
do cynamonówkil Trafiłeś więc w sla10

*
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bóść rnoję, perło synów Izraela! Zaczynajze Pan w Imię Boże!—
.— 'Sie pijani nigdy wódki— odpo
wiedział A d o lf— robię Pana gospoda
rzem.—
__A więc za zdrowie fundatora! do
Wasana , Panie...—
Przerwał toast wchodzący młody
człowiek, którego wprowadzając zy
del;—-oto ten Pan — rzekł, wskazując
na Adolfa.
_Jak to? Pan A d olf!— zawołał
ten ,

staw ając zdziw iony na śrzodku

izby.
— Ach! to ty! mój Jasiu!— w y
krzyknął wzajemnie Adolf. — Cóz cię
tak dziwi?—
Pan Jan, był to Sekretarz Horodniczego, a syn zasłużonego ekonoma
u rodziców Adolfa. Nagradzając po
czciwość sługi, oddali oni syna jego,
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wraz z własnym, to jest, z Adolfem,
do szkól; i gdy po ukończeniu nauk
szkolnych Adolf pojechał do Wilna na
Akademię, Jaś poszedł szukać losu na
świccie, i przyjął ad intenm pierwsze,
jakie się nadarzyło, miejsce, ufając
w B ogu, ze praca i cierpliwość dopro
wadzą go do zgodniejszego placu i do
kawałka chicha.
_A cóź tak stoisz jakbyś skamie
niał?
rzekł Adolf. — Chodź, uściśnij
my się po tak długiem niewidzeniu
się---Młody człowiek rzucił się w ręce
Adolfa , z przystojnem jednakże usza
nowaniem: od dzieciństwa bowiem i
w szkołach nawykł go uważać jako
swego panicza i jako syna swych do
broczyńców. Lat dw a rozdziału nic wy
mazało w sercu jego poczciwem uczuć
10**
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dziecinnych, i dla tego łzą odpowie
dział na uściski Adolfa.
Po tern czuleni przywitaniu — Cdz
to ma znaczyć? — zapytał Sekretarz.—
Panu Horodniczemu powiedział antreprcner, ze tu przybył nowy i miody
aktor ze Szkoły Drammatycznej W arszawskiej, który na obiad doń razem
z całą trupą iść nie chciał; a lubo zo
na exkuzowala go, ze zmęczony podró
żą i potrzebuje odpoczynku, jednak tein
bardziej Pan Horodniczy ciekawy i uparty posłał mię, abym tego przybysza
zapytał o paszport; i jeżeli ony ma, za
prosił go na obiad ; jeżeli nie ma, za
prosił go do kozy.—
— Powiedzze, mój Jasiu, grzeczne
mu Panu Horodniczemu, ze ani tam,
ani tam nie pójdę. —
— Dobrze. Ale jakże się stało, ze
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Pan uchodzisz za aktora przybyłego
z Warszawy? —
Adolf opowiedział, śmiejąc się, P a
nu Janowi liistoryę swego przybycia
do karczmy, i niewinnego podstępu,
przez który uszedł za ucznia Szkoły
Dannnatycznej W arszaw skiej, gdy
rzeczywiście był tylko uczniem ama
torskiej Zaborskiej trupy.
— A wdęc Wasan— rzekł Sekretarz,
obracając się do Pana A.nzgarego —
może zastąpisz Pana Adolfa na obiedzie u Pana Horodmczego?—
— Co nie, to nie. W olę tu zostać
z zacnym amatorem i protektorem, jak
uważam, Drammaturgii, i przy tej cy
namonowce 5 z którą gdy rozprawa do
mnie należy, przeto w ręce Pana Se
kretarza Dobrodzieja !—
— Dziękuję. Nic pijam .—
— Sekretarz Horodniczego wódki
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nie p’,ja!— oz wal się, wzruszając ramio
na, Fan Samuel. — Krótko mówiąc,
fenomeni—
_Zepuam więc Fana
rzeki Pan
O
Jan do Adolfa. — Czekają mnie. Po

obiedzie wraz w yjechać
ska w interesie Pana
Niech B óg stokrotnie
brodziejstwa, jakie od

musze do Miń
Horodniczego.
odda Parni do
rodziców' Fań

skich odebrałem.—
Czule uściski zakończyły pożegna
nie młodzieńców'.

Adolf rozkazał żydowi podadź krohę przez stryjenkę wrpieczyste, pierogi,
i inne podróżne łakocie sowito uprowidowaną.
Pau Samuel, postrzegłszy wszyst
ko na stole, i jakby na zakąskę pier
niki ze suiazonemi gruszkami pozę-
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nione— Specyaly! krótko mówiąc, spe
cyaly !— zawołał.
— Przystąpmyz do nick — rzekł,
dając przykład Adolf.
— Wprzód jednak, za pozwole
niem Pańskiem, lykniem jeszcze z P a
nem Samuelem.—
Wśrzód smakowitego posiłku bliż
sza zawiązywała się komitywa. i3an
Anzgary coraz był weselszym i wymow
niejszym^ coraz to now e anekdoty tea
tralne płynęły mu jak z regestru,
— Co tam prawisz ciągle o innych?—
rzekł zapalając fajkę A dolf, gdy zydek
zbierał nakrycie. — Mow o sobie: kiedy naprzyklad, i jaką koleją, zaczą
łeś służyć Melpomenie?—
— Ach! Panie! dlugoby o tern mó
w ić.... Judaszu Iskaryoto! co chcesz
czynić? — nagłe wykrzyknął, wyrywa
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jąc flaszę z rąk żyda, który, rozumie
jąc wódkę niepotrzebną po obiedzie,
chciał ją przyjąć.
Najpierwszy warunek, Panie D o
brodzieju— mówił Pan Anzgary— aby
ta cynamonówka ze stołu nie ustępo
wała. Si plus bibissem, melius dixissem — powiedział tam jakiś orator. Otoz i ja upewniam mego Pana, ze i po
tym oto hauście, który za zdrowie Pań
skie iterum spełniam.... (idzie/ pier
niczki? Zakąsić zawsze należy... Ach!
to ty, Samuelu, ty, żarłoku, pozbawi
łeś mnie słodyczy, którąm umyślnie na
rozkosze dla podniebienia mego zosta
w ił__ Samuelu! bodajbyś się pierni
kiem uda wił! —
Apostrofę tę i następne, jakie się
wymykały Panu Anzgaremu, deklamo
wane przezeń patetycznie, jakby na
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scenie, dowodziły nałogu w nim ak
torskiego , a rozśmieszały Adolfa.
— Otoz i po tym hauście jeszcze wy
mowniej— kontynuow ał Pan Atizgary—
dzieje mojego błędnego żywota opo
wiem Panu. A jeżeli zaschnie w gar
dle, to wypadnie uczynić toz samo__
co i teraz czynię__
— Ale nim wr gardle, tymczasem
zaschnie wre flaszy.—
— N o, Panie Dobrodzieju, ledwo
w' połowie jeszcze, a zatem pociągnie,
pociągnie.—
-— Trzeba, abyś Pan wiedział, żem
sługa, a raczej polubieniem dwóch bóztw
razem: Melpomeny i Mpollina.—
— Bodaj i trzeciego: Bachusa —
przerwał Adolf.
— Krótko mówiąc — dodał Pan Sa
muel — pijak! —
— Samuelu! Samuelu!— najpatetycz-
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niej wznosząc ręce w górę, zawołał
Anzgary — Samuelu! gubisz mię na reputacyi!...
_I i e , gdy pociągnę weny z bu
telki , (bo bez tego i trzech przeliczyć
nie umiem •, co właśnie i teraz czjnię),
wzlatuję na Parnas. Mam juz zaczętych
z piętnaście tragcdyj, z tyleż drammatów, a komedyj bez liku i tylko ze do
kończyć jakoś nic dają się. Ale z cza
sem, i gdybym znalazł jakiego mece
nasa dobrodzieja, któryby mi ehleb
powszedni bez pracy, i tej koclianeczki (pstrykając po flaszy), w miarę w szali i e , udzielał, mozebym, jak drugi Fe
liński, w którego Barbarze ja, jak mię
Pan widzisz, ja , grałem Jugusta w L i
dzie . a Bonę w Wiłkomierzu...._Ależ do rzeczy, Mości Połubieńcze Feba i Melpomeny! do rzeczy— ozwal się Adolf.
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— A prawda, dorzeczy. Masz Pan
Dobrodziej racyę. A ponieważ rzecz
sama i essencya jest tu, w ięc raz jesz*
cze stuknąć na zaczęcie nie zawadzi.
N o , teraz dobrze! O ćzemze to mam
mówić? Aha! mam tedy zacząć moję
historyę. Krótka, Panie Dobrodzieju,
krótka, ale węzłów ata. Wszelakoz aby
godną była dostojnego słuchacza, we
zwijmy natchnienia moich bóztw' opie
kuńczych.—
Stanął w kroku Pan Anzgary, wzniósł
znowu oczy i ręce w górę, i z zapałem
zawołał:
O Febie! któryś w niebie! i ty Melpomeno!
[Brawo! otvoż zacząłem oratorską ivenq).

— Ten ostatni wiersz cóś mi przy
pomina... zaraz... zaraz...—
— Ukradłeś go— rzekł Adolf-— zJmfitryona, z roli Sozyi (*).

(’) Koineilya Zabłockiego.
T om II.
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-— A prawda! prawda! Jak Pan
wszystko pamięta! To mi amator!—
Tu wpadając w entuzjazm, porwał
flaszkę ze stołu, i staw iając ją na podło
dze, jak Sozyo latarkę, deklamował:
T o p o k ó j, gilzie
Ta

fla szka

n ie ch

mam

b ęd zie

T a n i ! tw ój A m f t r y o
(Traw o!
Tym

owoź

w padać gońcem ,
A lk m en ą .

p r z y s ła ł m ię

tym

końcem

,

z a c z ą ł e m o r a l o r s k ą % v e n ą ),

końcem p rzy sła ł

m ię

tu ,

a b y m ci w eso ły

Z w ia sto iu a l t r y u m fje g o n a d n ie p rzy ja cio ły !

i t. d.

Zapomniawszy się Pan Anzgary zu
pełnie, przedeklamował cały monolog
Sozyi; a ze zabawną z siebie rolę oddawał z prawdziwym talentem, nie tylko
mu w ięc zdziw iony Adolf nie przeszka
dzał, lecz owszem, umiejąc na pamięć
całą tę sztukę, służył za suflera, gdy
pamięć aktorow i chybiała; a gdy ukoń
czył, dał mu huczne oklaski.
W omamieniu Pan Anzgary kłaniał
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się, układnie na wszystkie stony, jakby
całemu parterowi, i z ukontentowa
niem nakoniec wykrzyknął:

A co? i a-

nie Dobrodzieju! czy złe? —
— Wybornie! —
— Nie chwalim się, ale nie powsty
dzilibyśmy się i w jakiej stolicy. Ko
chany Zabłocki! niezrównany! jedyny
Zabłocki! Nie okradłem ja go wszelakoz, jak t o Pan powiedziałeś, nie! Sam
mi ten wiersz drugi wpadł na pochwa
łę pierwszego; a cokolw iek samo
w naszą przechodzi wdasnosc, złodziej
stwem nie jest. Maxyma to, Panie Do
brodzieju , za którą idą nie tylko autory i aktory, ale i ważniejsi praktykanci
na scenie świata.—
— Panu Anzgaremu nie zbywa, w i
dzę, na dowcipie. —
— Nie chwalim się, Panie Dobro
dzieju, nie chwalim się, ale mozebym
11
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i na co lepszego zdał się, niz na towa
rzysza cygańskiej naszej włóczęgi. Cóz
jednak rokic ? Sic futu tulcrunt! Dla
czegoz wreszcie mam poniżać sam sie
bie , i stan, który dobrowolnie obra
łem? Czyz i w nim nie można bydz
sławnym i wielbionym? Czyz nie słyną
Garryki? Taimy? a u nas czyz zapomną
kiedy Boyuslawskicyo? Werrowskieyo?
Zolkowskieyo? Skibinskieyo? i innych?
A nakoniec nim sobie na wielkie imię
zapracuję , tymczasem dobrze mi w mo
im zawodzi^. Bez troski, choc często
bez chleba. Dziś tu, jutro tam. Zrana prosty Pan Anzgary, wieczorem
Król, Hrabia, wódz, czuły kochanek...
a nawet częstokroć i w istocie bywam
tym ostatnim, kiedy jaką piękną zawerbujemy aktoreczkę; nie na długo w szak
że, nie na długo: bo stałość nie liczy
się do moich przymiotów'. Słowem, do
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stanu mego przywiązany szczerze, iVtdzieją biedę słodzę....
Tu zatrzymał się w opowiadaniu,
jakby szukał czegoś w' pamięci.... ra
zem potem zaśpiewał.
I

ja

Choć

porosnę w
d ziś

bez

p ierze,
b ó ló w

chodzę!

Znowu mię o złodziejstw o oskarżysz.
A wiesz Pan co? oto, przychodzi mi
często projekt ułożyć jaką sztukę z wy
bieranych wierszy z rozmaitych sztuk
i splecionych razem. Tak naprzyldad:
w' ogromnym salonie, rozłożywszy, ileby tylko nazbierać można, tragedyj,
komedyj, oper, drammatów, czułych
poezyj, złych czy dobrych, byle wier
szem, jak się dobierają i układają roz
maitego koloru kamienie do mozaiki;
tak wybierać po jednym wierszu, i
spajać w jeden ciąg, zapełniając osno
wę sztuki. Byłoby to wcale now e poi
l i **

126

pourri, i nigdy upaśćby nie mogło: bo
najprzód wybierałoby się co najlepsze

go 5 a gdyby nareszcie jaki wierszyk i
ze Złotej Wolności (*) chwycić przyszło,
to tuz obok zastosowany drugi z Bar
bary, Ludgardy, albo tez innej podob
nej, naprawiłby wszystko; i widz, nim
by syknął Kiszce, musiałby klasnąć
Felińskiemu. Cóz Pan na to? Samuelu!
Samuelu!— zawołał dalej, nie czekając
odpow iedzi Adolfa— ty śpisz! (bo w?rze
czy samej sufler siedzący na kanapie
spał w najlepsze) ty nic nie czujesz! ty
nie przyjmiesz z rąk przyjaciela tego
nektaru niebieskiego, tej ambrozyi, któ
rą spiekłe me usta ożywić pragnę! Spoezywajze! spoczywaj! niech ci bogo
wie najrozkoszniejsze suflują marzenia!

(*) R oz hi er tej tragedyi w Brukowych W iad o 
mościach znaleźć luoźna.
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a ja sam jeden za ciebie i za siebie...
szarpnę z Alkmeny. — I szarpnął bez
kieliszka, tab, ze juz we flaszy mało się
zostało.... Stał potem niejaki czas
milczeniu.
.— Panie Dobrodzieju ! — rzekł po
tem niepew nym juz językiem — odłóż
my na jutro akt drugi komedyi moje
go żywota. Teraz trudno mi zapraw
dę... trudno... Samuelu — wykrzyknął

yv

znowu-—
Samuelu! używaj Morfeja opieki.
Z tobą piłem .... przy tobie niech zawrę po
wieki! ...—

Jakoż usiadł obok Pana Samuela i
drzemiącym językiem ledwo wymó
w ił:— Kortyna zapada...—
Adolf rozśmial się, i poszedł ułat
wić swoje interesa u krawca, a stry
jenki u szwaczki.
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X.
P r ze d Reprezentacją.
--------------

( jdy wrócił Adolf, znalazł juz cale gro
no drammatyczne z powrotem od Horodniczego.
Pan Antreprener był właśnie na dra
binie , i przybijał na balce ramy na
ciągnięte białym papierem, na którym
wielka cyfra, z sinego cukrowego pa
pieru naszyta, jaśnieć miała w przezro
czu na cześć solenizanta.
— A! otoz i nasz artysta i uczeń
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Szkoły Drammatycznej Warszawskiej.
Witam Pana Dobrodzieja! — zawołał
on. — Oho ! poznałem ja wnet lisa! A
czy będzie Pan dziś występował? lic!
lie! —
__Dla czegoz nie? tein bardziej, ze
Pański nominowany Fircyk, Pan Anz«ary, nie wiem, czy się ocknie do ju 
tra? —
— Pan go spoiłeś, i suflera, razem.
Piękny figiel! ale koszt daremny! Juz
my znamy naszego Anzgarego. Pijany
nawet grałby wyśmienicie; a tu jeszcze
do reprezentacyi kilka godzin. Suflera
zastąpimy łatwo. A tak pójdzie w szyst
ko jak z płatka. Pan zaś kupuj bilet
bez ceremonii: bo gratysówek dla ni
kogo, tein bardziej dla Pana, nic ma.
Ostrzegam także prześwietną publicz
ność, ze za kulissy się nie wchodzi....
Rozumiesz mię Pan?... Panie Felisie!
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podaj mi jeszcze dwa ćwieki, i w induj
cie rusztowanie dla Marsa i dla Mincrwy: bo widzi P a n , tak ułożyłem
tablo: Mars i Minerwa trzymać będą
cyfrę Pana Horodniczego, jakoby to
alluzya do jego rnęztwa i do jego sapieneyi,• a gieniusz sławy w górze tro
chę a latere, to jest, z boku, z trąbą,
ogłasza niby to światu te jego przy
mioty. Piętnaście biletów dziś rozdał
na obiedzie. A jakiż obiad ! Na trzy
dni jestem syt.... Sam dwa dukaty,
dając przykład gośeióm, benefisantce
na talerzu położył. To mi człek! mospan ie! Nie żal dlań głow y nad siurpryzą
połamać!.... Czegóż stoisz? mazgaju! —
rzeki dalej do żyda, kontynując swoję
mięszaninę rozkazów' i uwag. — Przy
noś i zawieszaj na halkach w stodole
swoje świecznikij po dwadzieścia świe
czek w każdy. Jakie oświecenie!....
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Żyrandole, mospanie, żyrandole!,.. A
Pan liaz swojej lialamaszce ustąpić
z parteru : bo wraz zedle dla publicz
ności wnosić będą. Moja buda, to co
innego. Onaby i za łozę sluzyc mo
gła.—
— W takim razie — przerwał x \ d o lf_ żłoby w Pańskim teatrze ujść
mogą za paradis.—
— I zgadłeś P a n : bo uliczniki mia
steczkowi, płacąc po pięciórce od no
sa , stać będą w e żłobach, a zatem osly zajtną właściwe sobie miejsce. A
Pan dokąd?— zapytał nakoniec odcho
dzącego Adolfa.
-

Pozwolisz, że Się hoojej pozalecam żonie-

odpowiedział ten słowami Fircyka.
_Oho! jest tain załoga: Pan Horodniczy. Rozprawcie się zatem. On
dukatami z a bilety sypie. Obaczymy,
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Łto z Panów wspanialszy. To szlachet
na emulacya. —
_ He! he!

he!

zaintrygowałem

sztuczkę!— mruczał za odchodzącym. ■
Rywale kłócą się, romans przerwany,
heroina w kłopocie.
Rozwiązanie:
koniec konkurów i dukaty w kieszeni.—

W szedł

Adolf do izby, w której

zostawił był i znalazł znowu śpiących
aktora i suflera. Dwa jeszcze były po
koje , a w nich cała trupa odpoczywa
ła i bawiła się wesoło po obiedzie P a
na Horodniczego, który siedział przy
E m ilii, to głośno, to na ucho, słod
kie jej prawiąc zalecanki.
Skoczyła ona z kanapy naprzeciw
Adolfa, i śmiejąc się— A witamy rze
kła— zacnego ucznia Szkoły Drammatycznej Warszawskiej! Piękniez to tak
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mię oszukiwać?— dodała, grożąc figlar
nie.
Na te ponętne fochy Adolf znowu
uciekł się do Zabłockiego i odpowie
dział słowami Fircyka:
—

Jak P arys

Tak ja

d la

w s z y s tk ie

W e n e r y p o r z u c i ł n ie b la n k i.
d la

c ie b ie r z u c a m

I V a r sza -

% v ia n k i .—

— Dobrze to i dowcipnie $ ale po
wiedz mi Pan tylko szczerze— mówiła,
patrząc niespokojnie w oczy Adolfowi—
gdyby ten pijak nie przywędrował, cobyś Pan zrobił? —
— Grałbym z Panią Fircyka— od
powiedział tonem i twarzą niedopuszczającą żadnego powątpiewania.
— Na honor?—
’— Na honor.—
— A wszakzeby Pana poznano.-—
— I cóz ztad? Lubię teatr, szacuję
talenta; a jeżeliby głupcy wzięli mi to
T om II.
12
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za złe, toć o leli zdanie nie dbam,
gdy we wlasnem mein przekonaniu znaj
duję* pewność, żem nic uwłaczającego
sobie nie uczynił, a ujął kłopotu pocz
ciwym ludziom ...—
— I zjednał ich wdzięczność i praw
dziwe uwielbienie — dokończyła Emi
lia , ściskając z rozrzewnieniem rękę
Adolfa. — W ierz mi Pan — dodała obracającsię doHorodniczego— kto z po
zoru ludzi nie sądzi, ten sam jest pe
wnie zacnym człow iekiem. Pan się zaś
dziś dwa razy okrutnie omyliłeś: wzią
łeś tego Pana za włóczęgę i chciałeś
go do kozy zaprosić, a mnie....—
— Mam nadzieję....— przerwał Iłorodniczy.
— Może Pan mieć nadzieję — wza
jemnie mu przerwała Podstolina — bo
nadzieja ma liczne potomstwo.—
Horodniczy przygryzł usta, spój-
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'

rżał z ul;osa na Adolfa i brał się za ka
pelusz, gdy wszedł Pan Kwetko z uśmiechem zadowolenia na twarzy.
— Wybornie! wyśmienicie! JNic nie
powiem, ale siurpryzka na czyjeś imie
niny będzie taka, jakiej ta mieścina
nie widzala.—
Pan Horodniczy uśmiechnął

się

kwaśno i wyszedł. Resztę czasu do reprezentacyi zabrało przygotowanie i
toaleta.
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XI.
Za

k u l i s są.
---- <&-&■€>----

jedno wyrażenie w języltu francuzkim nader trafne i właściwe, które
na polski język równie dobitnie i szczę
śliwie wytłumaczyć się nie daje.”
— Jakież to? — przerwała czytają
J est

cemu Podkomorzyna.
— Arriere pensee. —
— Nic łatwiejszego: myśl najskryt
sza. —
— To każdemu przychodzi; a jcd-
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nak nie jest toz samo; bo arriere pensee jest myśl, btóra od najskrytszej
głębiej jeszcze przedzielona zasiekiem
siedzi niema , i w kątku, jak zaklę
ty ostatni dukat w najgłębszym i nieodgadnionym potajemniku szkatułki.
Bywa Ona niekiedy w niespodzianej
wycieczce na czole, na licu, w oczach,
ale nigdy na ustach. Kochanek radby
ją zgadnąć w sercu swej lubej; dy
plomata, ukrywając własną, wykradł
by ją z głowy przeciwnikowi : wie on
bowiem, ze ona tam jest, jest koniecz
n ie; chory upatruje jej w minie dok
tora za puls go trzymającego, i radby
uwierzył, ze jest nią pocieszające bę
dziesz Pan zdrów ,• handlarz koni szu
ka jej naprózno w przysięgach podob
nego sobie cygana, etc. etc.: bow takich poszlakach nieskończonym bydź
można. Rozumiecie mię, szanowni słu12

“
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chacze! więc dość mi na tein; a bieg
łym słowo-twórcóm na próbę ich do
wcipu zostawuję ten twardy orzech do
zgryzienia.
“„O to z za kulissą jest arnere pensee całej korporacyi aktorów, całej re

prezentacji sztuki, a nawet pomysłów
niejednego widza.
Tam wszystkie
pożyczone dostojeństwa i splendory,
błyszczące na scenie, tracą fałszywą
wartość; tam brylant szkiełkiem, zło
to folgą i szychem; wszelkie namięt
ności wielkiego rozmiaru, znaczenia
i wielkich skutków, wzburzone i roz
płomienione na scenie, tam, o dwa
kroki, za kulissą, nagle drobnieją, i
sparodyowane powszedniem użyciem
w błahe mienią się poswarki, samym
kontrastem śmieszne, tak, ze najczę
ściej gdy trngedya na scenie, komedya
za kulissą.
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Tam tez strzela! okiem i Pan Adolf,
oczekując okazania się na scenie PodstoliJ j . Ujrzał ją wkrótce * lecz z nią
razem okazał się i Fircyk , to jest, nawpół wytrzeźwiony Pan Anzgary, we
fraku Adolfa tylko-co przyniesionym
przez krawca.
(
_Ha! nic dobrego! — pomyślał
Adolf. — Zedrę mu bez ceremonii po
pierwszym akcie mój frak. Co za po
ufałość! Gra wyśmienicie, ale jakże
nieuważnie się szasta! Splami go lub
rozedrze. Poczekaj , zacny polubiencze
Jpollina i Melpomeny! W idzę, że i
Merkurego rzemiosło nie jest ci obce*

ale ja z ciebie zrobię Maryasza.
Jakoż wnet po zapadnieniu zasłony
poszedł za kulissę.
Przeciskającemu się przez zakomorki tam wiodące zawaliło drogę szubraw-
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stwo, malcy rozmaitego kalibru, ucie
kajmy od płoszącego ich trzciną swo
ją antreprenera.
_Co to jest? Mości Aryście!

za

pytał Adolf.
_Castigo mollcs, Panie Dobro
dzieju! i tym sposobem, a najskutecz
niejszym bez wątpienia, uczę mores
tych patrzyków, którzy, nie chcąc place
pięciórek, przez strzechę tu się spuści
li. A do żłobów szersznic! — szepta!
z przyciskiem castigando molles nieobyczajnej trzody. Założył potem przed
Adolfem kij we drzwiach jak rogatkę
i — non licet! — rzekł.
— Właśnie tez będę uważał

n a

twe

zagrody — odpowiedział A dolf, odrzu
cając trzcinę. — Zapłaciłem dukata za
bilet takiego jak i Pan Horodniezy* a
do tego, mogę całą rcprezentacyę wmWecz obrócić, odbierając bez ccremo-
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nii frak mój od Fircyka, w który się
bez dozwolenia ustroił._no, to wielbiciel Pański.
Dozwol mu Pan dokończyć roli; a za
to ja dozwalam Panu....
— Umizgnąć się do pięknej PodstoIbiy — przerwa! Adolf.
— Hola! kola! — Zamruzył oczy, i
trzęsąc głową — to swawola! to swa
wola!— wymawiał tonem napominającego sensata.— Nie, wcale nie. Dozwa
lam Panu wejść i.... wyjsc. Zresztą
rozpatrz się Pan tylko w nas. Emilka
grająca Klaryssę daleko piękniejsza otl
mojej zony. —
— Kłamiesz, ladaco!— odezwała się
Podstolina, odpychając męża. — Jam
ładniejsza; i ten Pan dowiodl tego
swym gustem. Precz! •
— Jegomość! sznur pękł i obłoki

spadną— zawołał wtem zciclia maszy
nista.
__Bodajbyś sam pękł— rzekł z gnie
wem K w etko, odchodząc spiesznie, a
oglądając się zukosa na pozostałą pa
rę-—
Tymczasem

na scenie

zakrytej

przed publicznością każdy swoje robił
interesa: ten się przeglądał w kieszon
kowym źwierciadełku, muzgal się i
podmalowywał palonym korkiem wą
siki i hiszpankę ; tamten czytał rolę
naprędce, której się nie douczył; hłaryssa podrózowywala się i podkręcała
lo k i; a Pan Anzgary wyniósł z za kulissy łlaszkę i częstował kollegów; co
postrzegłszy sufler w budzie — Krotko
mówiąc — odezw ał się — jestem juz na
swojem miejscu.—
Gdy Pan Antreprener, jak drugi
A tlas, podpierał obłoki, na parterze
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niecierpliwe zaczęło się stukanie pub
liczność miasteczkowa tak dobrze zna
sw oje praw a , jakby i stołeczna; więc
w padł on na scenę i rozpędził czere
dę. Maszynista stanął przy sznurze od
zasłony....
A dolf, znając obyczaj teatralny, i
nie dając czasu Panu Euzebiuszowii do
rozprawienia się z sobą, klasnął tizy
razy w dłoń.... Maszynista pociągnął
sznur — kortyna w górę — scena otwar
ta. Antreprener został za kulissą na
drugiej stronie.
R e p r e z e n ta c ja p o d w ó jn a .

Świstak i Pustak (*) na scenie. Antreprener, Adolf i Podstolina za kulis-

sami. Reprezentacya na scenie głośna,
za kulissami na migi.
(') Dwaj lokaje.
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Adolf trzyma za rękę Podstolinę i

coś do niej mówi z przymileniem, cicho
i bardzo cicho (nie wrolno odezwać się!)
Pan Euzebiusz z drugiej strony gro
zi palcem i trzęsie głową.
Adolf całuje rękę Podstolinej.
Pan Euzebiusz ścisnął zapamiętale
kułaki, rozkrzyzował się i boxuje nie
mi na powietrzu. Adolf i Podstolina
śmieją się. Parter sypie brawo Pustakoivi.
Podstolina, nie oddejmując jednej
ręki z rąk Adolfa, drugą opiera mu
na ramieniu i cała się doń jakby mdle
jąca pochyla.
Euzebiusz wścieka się; stoi na jed
nej nodze i kułak sw ój kąsa , a drugą
ręką chwycił trzciuę i wywija niąjak
szablą....
— Anjst na scenę— szepnął wtem
s ufler.
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A k c j a się ©eliisileiila.
Aryst gra rolę zazdrośnika na dwie
żony; deklamuje z zapałem; oczy i gło

wę do pierwszej za kulissę, figurę do
drugiej na scenie obracając; nie psuje
jednak gry: bo to mu nadaje postać
przywiedzionego do rozpaczy męża, nie
chcącego nawet spojrzeć na przeniewierczą żonę.
A
N o,

d a le j!

.

r y s t

n ie p r z e s z k a d z a m ,

dokończ ,

P a n ie

Miody!...
O B oże!

co j a

w id z ę ?

co w i d z ę ?

T a k ż e to

U c z c i w i e p o s t ę p u j ą ? ty n i e c n a k o b i e t o !

F I R CY K .

................... N

ic

z łe g o n ie p o s t r z e g łe ś p o n ie j.

A

r y s t

.

N i c z ł e g o n i e p o s t r z e g ł e m ? a lb o to j e s t m a ł o ,
Ż e s ię z t a k i m , ja k o ty , b a w i ś w is z c z y p a łą ?
A l b o ż to j e j n i e p r a i u i s z a n d r o n ó w t y s i ą c e ,
C z e m , j e ś l i n ie n a jw ię k s z e m b a la m u c lw e m tc h n ą ce?

T om II.
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I j a na te krwią zimną patrzałbym swawole?
Cói ną lo> Mościa Pani! Prawda iv oczy kole!...
K l a r y s s a .

Mój mężu! żal mi ciebie. Szanuję twe błędy,
Ije ś li ci wybaczam, przez te tylko względy.
W ied z jednak : gdybym nasze chciała plamić łozę,
Lepiejbym cię oszukać potrafiła może.

Zona z za kulissy pokazuje na migi,
ze się zupełnie zgadza na tę odpowiedz.
Adolf przyłożył dw a palce do czoła i

ukłonił się Arystoioi.
A uyst ( z największą passyą).

Oszukujże do licha, kiedy o to idzie,
A le niech mąż o twoim nic nie wie bezwstydzie!
Co lei to za świat teraz! Nie rozumiem, jeźli
Moitui sobie wystaioić, jacy to ludzie zli!
O fatalne romanse! romanse niestety!
W yście nam pokaziły młodzież i kobiety!
Lecz kiedy gust ju ż taki, kiedy tej morowej
Zarazy parą wszystkie zawrócone głowy,
Niechże do Ucha mają na te szkodne jady
Czterech złodziejów ocet-A u gu styna rady. ^
Niech żyją j ^ chcct sami> niech ^
bezbo::’nie
Lecz niech będzie uczciwość, niech będzie ostroz
m e ....
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Chyba ze się z Plebanem moim nie zobaczę.
Czego on co niedziela na kazaniu plącze?
Uroił sobie w głotoie ten fantastyk czysty
Jakowychś libertynów! jakoweś deisty!
Po co to? Niech się raczej tern ozivą ambony:
Męiotuie bądźcie lepsi! poprawcie się żony!
Z uczciwością nasz honor nierozdzielnie spięty,
lito jest człowiek poczciwy, ju z za życia święty.

Musiał to czuć głęboko, co mówił,
i oddał wyśmienicie; a może znalazł
sympatyę w parterze: bo mu huczne
sypnęły się oklaski, Adolf zasi Łmilia^
śmiejąc się serdecznie, na migach da
wali mu brawo.
.
— Potlstolina na scenę — szepnął
sutler.
Adolf w ięc, unikając czekających
go od zazdrośnika wymówek, i na los
szczęścia porzucając frak swój, poszedł
na parter.

_______

Reprezentacya sztuki zakończyła się
wyśmienicie; ale gdy po niej oczekiw a13*
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ne zajaśniało przezrocze, igdyzaniem
Pan Euzebiusz zapalił ognie bengal
skie, mocny od nich dym siarczysty
rozszcdł się po stodole. W ięc kaszel i
kichanie sypnęły się zamiast oklasków,
a przeklęctwa zamiast powinszowali
solenizantowi.
Na dobitkę ktoś z tłumu odezwał
sję; _ Ten waryat karczmę zapali! —
Przestraszona zatem publiczność wzru
szyła się razem i hurmem wycisnęła się
przez wrota.
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XII.
Hal astrofa i Powrót.

[^ie potrzeba nigdy wymawiać złych
proroctw, bo można trafić na feralną
godzinę, która je ziści. Na taką bo
daj tralii ten, kto, dusząc się dymem
ogniów bengalskich, krzyknął: — Ten
waryat karczmę zapali!—
Adolf, po reprezentacyi zabawiw
szy jeszcze czas niejaki w towarzyst
wie aktorów, nie mógł się oprzeć po
trzebie choć krótkiego spoczynku; a ze,
13

"
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„0,11,1,; instrulicyi stryjenki, postanowił
porzucić kocio! na miejscu, niewiele
wiec frasował sie o czas, w którym mijać miał rezydencyę Zosi.
Oddawszy zatem grzeczne dobra
noc Em ilii, a nawet uwiązawszy jej
słowo sw oje, ze n ie odjedzie bez po
żegnania się, o co nawet i udobrucha
ny mąi jej upraszał, na odstąpionem
mu uprzejmie, jedynem w kwaterze
męzkiej, łóżku, które dobrem prawem
do antreprenera by nalegało, przyspo
sobił sobie jakiekolwiek posłanie 5 1
z głową na węzełku, w który zebrał
swą od Pana Anzgarego odebraną 1
podróżną z siebie zdjętą garderobę, owinięty szlafrokiem, zasnął głęboko.
_Pożar! pożar! palim się! Gwał
tu! Ratujcie! ratujcie!....—
W rzask taki rozbudził Adolfa j ale

rozmarzonemu zdawało się, ze mu się
śni pożar; i gdy odurzony krzykiem,
olśnięty łuną i duszony dymem poznaje
niebezpieczeństwo, a nie w ie, gdzie się
rzucie.... porywa go silna ręka wpół,
prze nagle i prawie wynosi na ulicę.
Tam przy świetle prawie dniowem
od pożaru poznał Adolf ratującego sie
bie Pana Anzgarego. I w sam czas
przypadł ten ratunek: bo karczma sta
ra i słomą kryta cala była w płomie
niach, a przepalone balki jedna po
drugiej zapadały.
— Otoz to ognie bengalskie i siurpryzy Pana Euzebiusza! Ot i morze
spali się.. . .— mówił Anzgary.
Zgiełk był okropny około pożaru.
— Ach Panie Anzgary!— rzekł Adolf __ j aka pora do żartów? Czy me
moznaby raczej cóś uratować?—
_Trzeba umieć, Panie Dobrodzie-
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ju , żartować z biedy, kiedy jej zara
dzić nie podobna. Masz Pan tu jakąś
krobeczkę, którą uważałem, ześ bar
dzo troskliwie pielęgnował, a zatem
ją razem z Panem schwyciłem. Ratując
ją , rozumiałem, ze tu Panshie pienią
dze 5 ale cos djabelnic lekka. O resz
cie ani myśleć. Patrz Pan, po oknach
płomień lata. •—
— Tracę garderobę....— rzehl z niejahąś niespokojnoscią patrząc na siebie
Adolf.
— Tu Sułtan JVampun, Cyd Rodryg, i tylu bohaterów' i hcroiueh, tracą
swroję garderobę, a Pan swego fraka
zabijesz ! Ja nic nie tracę. Omnia mea
mecum porto. Jakem się położył, tak się
i porwałem na odgłos pożaru. Ale Pan
jesteś panicz, wygodniś ! więc rozebra
łeś się sobie szczęśliwie. To jeszcze
dobrze, ześ botów nie zrzucił.
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— Cóz się dzieje z Emilią?— zapytał
A d olf, przerywając to paplarstwo.—
Gdziez ona?—
— A !... przecięześ Pan o niej przy
pomniał! Zdrowa!
Powyskakiwały
wszystkie oknem jak kozy. Nawet mia
ły czas powiązać i powyrzucać tlomoki, a przeniosły się z nimi do karczmy
na drugim końcu miasta, gdzie Pan
Euzebiusz układa juz zapewne plan do
reprezeutacyi na zysk pogorzelców'. Emilia zapytała mnie o Pana, tak, jak
Pan teraz o nią, tylko trochę wcze
śniej, i, prawdę mówiąc, troskliwiej.—
Ach! Jezus!— krzyknąłem ja — on śpi!—
i skoczyłem wr ogień. —
Adolf ścisnął mii rękę; a to było wy
mowniejsze podziękowanie nad wszel
kie słowne; i czując się jeszcze bar
dziej obowiązanym Em ilii, pociągnął
za sobą Anzgarego, aby ją koniecznie
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wynaleźć. Ale gdy się wcisnęli w tłu
my, nie l?yli panami swej woli i kro
ków. Pożar stał się okropnym i coraz
nowe zajmował domy. Cala ludność
wszelkiej wiary, wieku, stanu i pici,
wypłoszona z domów, wrzeszczała, uciekala, niosła tlomoki, lub uwozila
ruchomości na bryczkach i halamaszkacli. Pan Horodniczy stracił głowę:
bo szło mu razem o ratunek i całego
miasteczka, i własnego domu; wciskał
się więc w tłuszczę, roztrącał, trato
w a ł, łajał, dawał rozkazy jedne dru
gim przeciwne, których nikt nie słu
chał.... Zydostwo w yło, chrzeseianstwo klęło, a gęsto wzywani djabli na
ognistych wiechach słomy i iskrzących
się ożogach przelatywali, zda się, z da
chu na dach i tańcowali w płomie
niach.
Trudno więc było przebrnąć ciasne,
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gorejące i zaduszone tłumem uliczki, a
nawet utrzymać się razem Adolfowi ze
swoim towarzyszem.
Jakoż oderwa
ny odeń Pan Anzgary zginął w tłumie,
a Adolf z krobeczhą w ręku został, nie
wiedząc co począć i gdzie się podzieć...
gdy wtem pociągnięto go za szlafrok.
Obrócił się i postrzegł swego woź
nicę.
— Paniczu! jedźmy— rzekł on.
— Ach! to ty! Gdzież nasz wóz?—
— Stoi caluteńki na końcu miastecz
ka. —
Nie było czego namyślać się.
Westchnął jednak, wspomniawszy na
biednych aktorów, a szczególniej na
Emilię, i przeciskając się, szedł za
fu mianem.
Doszli nakoniec do w ozu.... Kocieł
nieszczęśliwy był na nim, i z kałamaszki zwyczajnej, rozczepionej teraz
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do dna, zrobiła się buda z ogromnem
pudłem.
Proj elita więc Adolfa znalazły się
zniweczonemi: bo włościanin wiozący
go , mając surowy przykaż od Kommissarza zabrania koniecznie kotła i
zapłacenia kotlarzowi, z w ieczora jesz
cze spełnił to oboje 5 a po tej gorliwo
ści jego poznał A dolf, ze propozycyi
nawet powrócenia do palącego się mia
steczka i zostawienia kotła w pozarze,
robić mu napróźno nie należało.
Pomyśliwszy więc nieco, zapytał:
Czy nie ma jakiej dróżki na manowce
do domu?—
__Ja o żadnej nie wióm— odpowie
dział woźnica—- a cboćby i była jaka,
któż po lasach i błotach jeździć będzie
w nocy? Chyb aby nas, Paniczeńku, djabeł wodzili—
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— Czy mimem
jeszcze w nocy?—

dw ór Podstolego

— I tego nie wiem , Panicze/,hu! T o
półtora m ili, a dziesięć pudów i f H„ .
tów szesnaście przybyło ciężaru.
chwała yBoGu deszcz zaczyn a,
może pożar.

A le
ugasi

L e ź panicz do budy._

S łu c h a j— rzehł mu nahoniec A d o łf— jeżeli miniesz w nocy dom Pana
Podstolego, dam ci ru b la ._
P ow iedz Paniczu dla czego? Czy
to zahlęty dwór? A biedy zabłęty, to Jepiej omijać go w B oży dzień. A le bie
dy Panicz chcesz go prędzej minąć, to
i siadaj prędzej__
A d o lf jeszcze raz zw rócił w zrób na
m iasieczbo.

W szasbi tam coraz prze-

rażłiw sze rozlegały się. D eszczyb bropił wprawdzie rzęsisto, nie tabjednab,
aby mógł zalać płomień po suchych i
starych dachach i domach latający błyT om II.
14
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skawicą. A żalem ulokował się nakoniec wr kotle dobrze ochroniony od
deszczu, nie mogąc na zupełną niewy
godę narzekać.
— Co to za futro? — zapytał siadając
Adolf I znajdując je przy sobie.
— To kurtka lisia Pana Kommisarza,
którą mi od krawca odebrać kazał.—
Ruszyli. Furman, podochocony obietnicą, nie żałował bicza ; podróż
więc z początku szła sporo; ale w krot
ce groble błotniste opóźniać ją poczę
ły; a coraz chłodniejszy w ietrzyk zw ia
stował blizką zorzę i zimny poranek.
Adolf uciekł się natenczas do lisiej
kurtki Pana Mateusza i włożył ją na
szlafrok.
Wnet dobroczynny wpływ
ciepła objął go i powieki się ociężać
zaczynały; nakonicc znużenie dwóch
nocy i zwyczajna przcdporanna senność
skleiły je zupełnie... Co mu się śniło?
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nie dochowało podanie, a raczej pa
mięć bohatera tej powieści. Coby mu
się śnić mogło? tego domysłicbysmy się
potrafili, i ozdobić, a przynajmniej
przedłużyć powieść naszą fantastycz
nemu, mglistem, dziwacznem, ludząeem
a razem wieszczem marzeniem ; w któ
re in zwyhle bardziej i głębiej brodzi na
jawie myśl autora, niżeli wyobraźnia
śpiącego. Ja jednah niedoświadczone
pióro trzymając na wodzy, opuszczam
domysły, i dozwalam spać spohojnie
nie tylho Adolfow i , ale i jego furma
nowi : bo i ten rozpoczął tahźe poran
ną drzemkę, przerywaną tylko kiedyniekiedy machinalnem smagnięciem koni,
które,
Niosąc karki, i wszy, i g ło w y spuszczone,
Zd aw ały się szanować te ciała uśpione ( ).
W tem nagle link okropny zdała się o d z y w a ---

(*} Naśladowanie narracyi Terancena śmierci Hip-

14*
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Lecz nie uprzedzajmy kolei wypad
ków.
W lokły się więc szkapy po klocie,
1 przywlokły się do dróg rozstajnych...
O dobry geniuszu zakochanych!
zawróć konie na prawo!... zawróć! a u"
chronisz młodzieńca od konfuzyi, która
zwróci także drogę życia jego vt nie
spodzianą stronę.... Od tej chwili
przyszłość jego zawisła.... Niestety! in
stynkt koński los jego w tym momen
cie determinuje... W prawo, minie
dwór Podstolego zdaleka; w lew o!....
Konie stanęły — wzięły bodaj na roz
wagę w ażny krok, który postąpić miały.
O dobry geniuszu! rozbudź przy
najmniej woźnicę.... jeszcze pora....
Ach! fatum się spełnia....Woźnica, nie
polita w tragedyi Feilra Kassyna, iłómaezeuia Clioniińskicgo.
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otwierając oczu, smagnął po koniach....
poszły na lewo!!!
W loką się jeszcze czas niejaki...
W te m nagle huk okropny zdała się odzyw a
1 {.losem przeraźliwym powietrze rozryw a ,
A 1;ociel z swej czeluści odpowiednem echem
Brzm i jak trąba , i śpiących obudzą z pośpiechem,
im w głąb' serca samego brew zbiegła przez ż y ły ;
G r z y w y się osrożonym koniom najeżyły;
A zły los , srożąc bardziej ich czoła pouure,
T u ż przed wozem straszliwą wytacza figurę.... (*)
Bodstoli—•

Ach! tak! byl to Podstoli, ojciec
Zosi; a ukazanie się jego okropniejszem było dla Adolfa, niz morskiej
poczwary dla Hippolita i jego rumaków.
— Stój! chłopie! — krzyczał on —
stój! Co to wieziesz?Kocic! jakiś. Zl.ąd?
dla kogo?... A tu co we śrzodku? Cóś
kosmatego! rusza się! cóś żyjącego!
T fu ! człowiek czy bies?—
(*) Ibidem Fcdra.
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— Na eóżby ja biesa woził? tfu!—
odpowiedział furman.— To nasz Panicz,
Pan Adolf. —
— A dalibógże to Pan Adolf! —
rzekł zdziwiony Podstoli, poznając od
wracającego się ku sobie. — Cóż to
jest? co tu robisz w' kotle? Cba! clia!
cha! (rozśmiał się do rozpuku) cba! cha!
cba! cha! to jakaś awantura! —
— Żadnej — odpowiedział opryskli
wie A dolf.— Miasteczko B ..., wr htórem nocowałem dziś, spaliło się, i
w' pożarze straciłem garderobę , a z pa
lącej się karczmy ledwo w szlafroku
wyratować się mogłem. Niech mię
więc Pan nie zatrzymuje. Jedź!-—
— Stój! chłopie! — krzyknął znowu
Podstoli— stój! Cha! cha! cha! Cóź ten
pożar należy do kotła? Cha! cha! cha!
Kto cię weń wsadził?... Zosiu! Z o
siu!...—
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A
sama
dziła
przez

Zosia, używając świeżego ranku,
świeża i ładna jak ranek, cho
po ogródku pod oknem domu,
nią pielęgnowanym.”

— Dziękuję za piękny komplement—
przerwała Podkomorzy na.
, , Zosiu! — wolał Podstoli — chodź,
chodź tu! ohacz sw ego kochanka W'ko
tle. —
Podstoli, najpoczciwszy i najlep
szy na św iecie, ale rubaszny i krotolilny człowiek, ani domyślając się na
wet, jakie udręczenie sprawia Adol
fowi , wołał córki, aby się naśmiać
razem.
Nie^ przyszło mu do głowy, źe mi
łość młodzieńca dla Zosi o stokroć pod
nosiła wr jej obecności jego miłość
własną; źe zakochany chciałby wszelkiemi sposoby swą powierzchowność
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ozdobić, we wszelkie doskonałości
się ubrać przed wejrzeniem swej lu
bej; ze A d olf, lubo dojrzalszej głowy
od innej młodzieży, lecz tern samem
delikatniejszego taktu i drażliwszej wy
obraźni, dotkliwiej i boleśniej uczuć
musiał ten nieprzystojny sposób oka
zania się oczom kochanki” ....
Uszlachetniasz , autorze— przerwa
ła Podkomorzyna — błahe zdarzenie
życia pospolitego, wiążąc je z życiem
i wrażeniem wewnętrznem; wypełniasz
swoje programmę. Złapałam cię na uczynku.—
— Tak, Pani!— odrzekł Leon— wy
pełniam rnoję programmę, tyłko nie
tak mechanicznie, jak Pani sądzić
zdajesz się; ale wypełniam, , , szukając
prawdy duszy, serca i namiętności,
złączonych wrprawdzie codziennego ży
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cia, a służyć mającej za dowód, ze mi
łość cnotliwa jest także prawdą.” (*)
Zręczne to było i dowcipne prze
rwanie lektury Leona przez Podkomorzynę: bo miało na celu dać jemu
i Adolfowi poznać, ze rozbiór senty
mentalny uczuć Adolfa pojętym jest
przez nią jako sposób autorskiego kun
sztu , uszlachetnienia i zainteresowania
powieści, nie zaś jako rzeczywiste opisanie stanu jego serca. Ztąd natu
ralnie miała się zwrócić Podkomorzyna do źrzódła, z którego projekt po
wieści wyniknął, i z zimną rozwagą
układając recenzję onej, dysputować
znowu o romansach, a zejść z niebez
piecznej drogi, po której ich autor pro
wadził.
Odpowiedź Leona zniweczyła ten
plan piękny, bo dała poznać Podkomo(*) Stromca 53.
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rzynej, że jest zrozumianą. Sama więc
rzeczywiście złapana na uczynku, za
milkła ; a widząc blizki koniec ręko
pisu, postanowiła już dosłuchać cier
pliwie.
,,A więc krew' zbiegła (czytał Leon)
w głąb' serca Adolfowi, gdy posłyszał
glos Zosi: — Idę, papo! biegnę!—
Podbiegła ona do ojca, nie w iedząc,
o co idzie. Dobiegłszy, spojrzała, zaru
mieniła się, jakbyś jej mleczne lica
karminem oblał, i odeszła powolnym
krokiem 5 Adolfowi zaś zdało się, że
zabrała w'oczy sw oje, W'serce i wrgło
wę obraz teraźniejszy jego , który zo
stanie tam już na^awsze i dawny rys
jego postaci zastąpi ; że odtąd wspom
nienie ję g o , śmiesznością okryte, ni
gdy szlachetniejszych i czulszych nie
wskrzesi pamiątek,* że pokazywać się
przed nią byłoby obudzać jej wzgardę,
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a przynajmniej poniewierkę.... Mło
dzieniec kochał prawdziw ie , myśl w ięc
taka była dlań męczarnią ; ale razem zabijając W' nim nadzieję, obojętnym go
juz uczyniła na stan jego teraźniejszy.
Odrzuciwszy więc futro, a biorąc
tylko krobeczkę — Ponieważ Pan mię.
zatrzymujesz— rzekł do Podstolego—
dła własnej, jak uważam, satysfakcyi,
przeto muszę pieszo kończyć moję po
dróż. —
— O! o! gniewa się! gniewa się! Cóż
tam takiego? Naturalnie przypadek ja 
kiś, i nic więcej. Chodź do mojego po
koju ; dam ci mój żupan, albo kapotę;
przebierz się; albo zresztą siedź i w szlaf
roku; a tymczasem poszlemy po twą
garderobę do Szambelaństwra, zaprosimy
ich tu i razem śmiać się będziem. P o
czekaj, powiadani ci.—
A dolf, gwałtem

wyrwawszy

się
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z rąk je g o , spiesznie przeszedł dziedziniec.
— Zapalona głowa— mruczał, wra
cając do budynku, Podstoli. — Powia
dał podobno, ze miasteczko spaliło się.
Szkoda, ze nie rozpytalem się, czy akta
ziemskie ocalały?...—
Tymczasem A dołf, gnany fatalną
swą wyobraźnią, szedł tak spiesznie,
źe go furmanka dopędzić nie mogła.
W parę godzin stanął w domu. Kie
czuł się nawet zmordowanym: bo nad
zwyczajne wzruszenie umysłu podnio
sło gorąezkowie siłę i rzeźwość ciała.
Zaszedł do Kommisarza i posłał do swe
go pokoju po odzież. Kie odpowiadał
na zapytania Pana Mateusza; który, gdy
całego zdarzenia od przybyłego wkrótce
włościanina się dowiedział, odniosł je
stryjowi Adolfa. Obaj więc razem,
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patrząc na ponurą twarz młodzieńca,
pocieszać go usiłowali; stryjaszek tern
bardziej, ze, zamiast niewygody po
dróżnej, jakiej chciał tylko Adolfa na
bawić , stał się przyczyną jego zmar
twienia, chociaż nie pojmował, jak ono głębokiem było; i dla tego gdy Adolf wkrótce poprosił koni dla powro
tu do rodziców, zatrzymać go usilnie
pragnął 5 nakoniec się i pogniewał, bio
rąc za kaprys i upoi* tak rychłą i niespo
dzianą do odjazdu ochotę.
Kobieta, tylko kobieta zdolną była
zrozumieć i pojąć stan serca i głowy
Adolfa. Popróbowała ona, jak biegły
chirurg delikatną sondą, jedno i dru
gie , i uznała, ze rany są głębokie 5 ze
jątrzyłyby się coraz bardziej w tycli okolicach, gdzie w idzenia się z przed
miotem drażniącym je uniknąćby nie
mógł. Stryjenka w ięc, tlómacząc męT oh II.
15
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zowó cały stan rzeczy, konkludowała,
ze jćdynie czas i oddalenie , niwecząc
i zacierając powoli w pamięci Adolfo
niemiły obraz spotkania się z Zosią,
prześladujący go , zagoi rany, a może
zwyczajną koleją zgasi i samą przyczy
nę onyck, to je s t, miłość Adolfo.
W tym jednak ostatnim wniosku omy
liła się stryjenka. A stryjaszek, na tę
perswazyę pokiwawszy głow ą, wpół
wierząc, wpół poniewierając i wpół
litując się, uwolnił nakonicc wyrywa
jącego się synowca.”

— Nie mam końca powieści— rzekł
L eon, składając rękopis.
— Jak to?— zapytali obaj słucha
cze,
— Powieść, której miłość jest tre
ścią, zwykle kończy się w eselem. I mo
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jej taluz sam koniec bydźby powi
nien.—
Podjął znowu rękopis i czytał dalej:
5?I w rzeczy samej, ten, który od lat
młodzieńczych az do dojrzałego wieku
zachował w sercu jedno, nieodmienne,
niezachwiane, jednostajnie tkliwe uczucie dla jednej osoby; ten, którego
samo wyobrażenie jej wzgardy i ponie
wierki pognało w świat daleki, w'stan
inny, i w nadziei zatarcia pamięci bła
hego zdarzenia i rażącego nieprzyzwoitością ubioru oblekło w św ietną wpraw
dzie, ale niebezpieczną wojskową suk
nię; ten, który w niej, dawnego ryce
rza przykładem (tak , P a n i! daw nego
rycerza sercem, uczuciem i męztwem)
nieraz się na śmierć narażał, w' na
dziei, ze w ieść o jego czynach dojdzie
ulubionej i wartość jego w jej duszy
wzniesie; ten nakoniec, którego mi15*
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łość oparła się najsrozszej próbie, to
jest 5 posiadaniu rębi kochanki przez
innego.... ten gdy wraca nakoniec (a
tu czytający rzucił wyrazisty wzrok na
brata) z tąz samą żyw ą, młodzieńczą
miłością, przechowaną W' wiernej i
nieskalanej duszy, i na kolanach błaga
o nagrodę” ....
Adolf w tej chwili był juz u nóg
Zofii, porwał jej rękę i całował z za
pałem. Zofia wstała w pomięszaniu i
rzewnem na klęczącego patrzała okiem.
,,i na kolanach błaga o nagrodę....
czyliz ta nagroda odjętą mu będzie, a
z nią i szczęście drugiej połowy życia,
gdy przez całą pierwszą za niem jedy
nie wzdychał?” ...
— Zofio! — odezw ał się klęczący za
wsze Adolf głosem drżącym, czułym
a niepewnym — czyliz ta ręka i teraz
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nie będzie moją?— A przyciskał rękę
jej do swych piersi.
Podkomorzyna stała czas niejaki
w milczeniu; wzniosła nakoniec piękne
swe oczy w górę, jakby wzywając Nie
bios natchnienia i opieki.... a opusz
czając je potem na Majora -— Niech
będzie twoją! — rzekła-— i oby ci szczę
ście przyniosła!! —
Patrząc z radością na przyszłą pa
rę, autor rze k ł:— Otoz mojej powieści
K O N I E C .

15**

/

/

PANNA RESPEKTOW A.
I

■
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F A M A R E S P E K T O IY A .

Rozmowa z moją Ciocią.

, małym i ciepłym po
koiku z kawiarni mieszkała moja ko
chana Ciocia, wdowa od lat kilkudzie
sięciu , bezdzietna, poczciwa, spokoj
oddzielnym

na babułka. Od rannego mego dzieńdobrif az do wieczornego dobra-noc
modliła się tylko za mnie żyjącego, za
męża zmarłego, i za dusze wszystkich
zmarłych, a wr szczególności krewnych,
od trzeciego przynajmniej pokolenia.

178

Kiedynichicdy pokłóciła się trochę, mię
dzy modlitewkami, z dziewczętami o
śmietankę $ ale zawsze dziewczęta ją
przekonały i pokonały^ i dla tego naj
lepszą jej przyjaciółką i faworytką by
ła koteczka ryzka, ładnie centkowana,
leząca zawsze na poduszkach : bo i za
napomnienie mruczała tylko, ale się nie
kłóciła.
Na stoliku, za którym ciągle sie
działa Ciocia, stał krzyżyk- srebrny z fi
gurą Zbawiciela, leżało kilka xiążek
do nabożeństw a , na nich okulary, sta
ło lusterko W' ramkach łilogranowych,
pultynch z natkanemi szpilkami i z w i
szącą odeń siateczką ; w szufladce zaś
zapas bieli, igielniczki, naparstki, no
życzki , wiórka, gęsie garelka, i tym
podobne malutkie sprzęciki, do któ
rych habulka nawykła. Ale najgłów
niejszym jej skarbem w szufladce, sta
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rannie zwiniętym i obwiązanym, był
stary wielbi dokument, podklejany na
schyleniach, i jak relikwie szanowany.
Był to, a raczej jest to (ho go chowam
na pamiątkę) zapis w yposażenia jej przez
Xięznę Ogińskę W ojewodzinę, na któ
rej dworze wychowała się , hyla potem
przez lat kilkanaście Panną respekto
wą , i nakoniec wyszła zarnąz, hojnie
obdarzona i wyposażona przez swroję
Panią i prawdziw ą dobrodziejkę.
Ileż razy odczytywała mi ten pa
pier! Umiałbym go na pamięć, gdyby
zbiór słów' szumnych, bez ładu nagro
madzonych , mógł się zatrzymać wr pa
mięci 5 umieliby go sąsiedzi moi, któ
rzy przy każdych odwiedzinach starusz
ki wysłuchać go musieli; umiałyby na
wet dziewczęta, które jedne z ochotą
go słuchały: bo to na długo przerywało
natenczas uprzykrzony im kołowrotek,
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tem bardziej, ze po lekturze następowa
ło rozpowiadanie — ciąg dalszy, przy
najmniej na godzinę.
_Jaki to sens wysoki!— mówiła mo
ja Ciotunia.— Kto teraz tak napisze?..—
A kończyła na ucałow aniu podpisu W o 
jewodzinę], i ocierając łzy z oczu, skła
dała dokument do stolika. Sens zaś ten
wysoki jest takim:
,,Anna z Xiąząt Ogińskich Ogińska
„W ojewodzina czynię wiadomo etc.,
v iz gdy Przedwieczna Mądrość w roz,,miarze i rozporządzeniu dzieł swoich
, , hojnym szalunkiem naturze ludzkiej,
, , udzielając wszelkiej doskonałości,
, , przeznaczyła ządze człowieka pozy
s k u ją c subsidialiter podobnyclize po..mocv, i zarazem wtenczas w skłon„nościack rodzaju żyjących udyspono,,wala moc sympatyi, której doskona
ł o ś ć i dzielność, tak skutecznem u-
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,,tw'ierdzone są natchnieniem, że nie„wybadaue serca ludzkie przenikając
, , swoją własnością w najtęższe i żadną
„m iarą nierozlargane, tak dobrze lą,,czą związki, ze cnota i przyjaźń
,,w zobopólnej konsekrowane ofierze,
, , najpłytszym przeciwności ostrzem
, , przecięte i rozdzielone bydź nie mogą.
,,A ztąd nieśmiertelnej sławy rodzaj
, , chwały dziel i zasług swoich , dosko,,nałe in evum procrcat pożytki: że te,,dy sprawiedliwe doskonalej sympatyi
, , dzieło, utwierdzając prawo mocy swo,,jej żywe w osobacli Pana Józefa Ro,,lackiego Kapitana i Wielmożnej Jinć
, , Panny Katarzyny Borejków ny Regen, , łownej, przepisała regułę. Zaczem JO.
,,Xiężna Pani i najosobiwsza Dobro
d z ie jk a patris matrisque gerens vices
,,(to się podobno znaczy [tlómaczyla
,,w tem miejscu moja Ciotunia], że mój
Tosi II.
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, , ojciec był Fice-Rcycnt) w niewyslo,,w ionej dobroci widząc, iż wzajemne
?,serc inklinowanyeh skłonności, spo,,sobem simpatico impulsu skryje wy9,roki do determinowanego końca swe, , go doprowadzić usiłują: natenczas
, , takowemu przeznaczeniu non dero,,gando i godnym szacunkiem cstymo,,wane zasługi przez niemały czas rc„speldoirej swojej Panny Regentówny
,,Borejkóvvny u dworu swojego prak
ty k o w a n e , rekognoskując, niemniej
, , dobrowolną a nieprzymuszoną utri,,ustjue partis przenikając wzajemność,
, , powagą i konsenscm hae votn coro, piando, czas szlubu na dzień 2 6 ty Ju, , lii teraźniejszego 1777 roku dctermi,,nuję, i wnosząc nadzieję w' przyszłym
, , czasie pamięci i należytej wdzięcz, , ności, pro exdotatione in sortem
, , Panny Katarzyny Borejhówmj Regon-
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,,tówny piętnaście tysięcy złotych Ja
Wojewodzina Ogińską ze skarbu mo
j e g o parała pecunia wyliczyć i dadż
,, deklaruję” i t. d. (*).
— W ię c, moja Ciociu!— rzekłem
przy jednej takiej lekturze — Panna
respektowa była to panna służąca?—
— A co Wasan gadasz? Ani słu
żąca, ani jurgie Iłowa.—
— Ależ przynajmniej, moja Ciociu,
zdaje mi się, że była zawsze starą pan
ną?—
— Ach! ja nieszczęśliwa kobieta!
co Wasan gadasz? Owszem, każda pra
wie respekłotea wychodziła zamąż:
bo pan konkurent był pewny, że będzie
i posag, i wyprawa , i dalsze Pańskie
fawory. Ja sama, toż widzisz Wasan
z dokumentu, byłam respektoieą u Xięż(*) Z oryginału prawdziwego i tamtowiccznego.

16*
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żnej W oj ewodzi nej, Panie! świeć nad
jej duszą! i z jej dworu zamąz wyszłam
za nieboszczyka niego Józi, Panie!
śiuieć i nad jetjo duszą!—
— Ależ i Ciotunia Dobrodziejka
miała z półkopy latek, gdy Pan Kapi
tan__—
— A co Wasais gadasz? Miałam lat
dwadzieścia z górą— —
— Mniejsza o to, moja Ciociu!
Jednakże jakież były obowiązki Panny
respektowej?—
— Obowiązki? Żadne obowiązki.
Widzisz Wasan, bywało było na każ
dym wielkim dworze kilka godnych pa
nienek , które składały fraucimer samej
Pani. Czy Wasan rozumiesz, co to zna
czy fraucimer?—
— Rozumiem, moja Ciociu, rozu
miem. —
Bo choć to słowo niemieckie, ale u
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nas nie po niemiecku było: wszystko
bogobojnie, chędogo i pięknie. Na dwo
rze Wojewodzinej było nas ze sześć.
Podezaszanka Milkowska, która potem
wyszła zamąż za Plenipotenta Pańskie
go Pana Snopkowskietjo. Za zasługi
dali mu Państwo folwark w dożvwocie i posag z wyprawą Pannie Podczaszanee. Własną także miał on substancyę. Dziatki coś im nie hodowały się.
Z pierwszego połogu Pani Snopkowska
miała bliźnięta. synaczka i córeczkę.
Na chrzcie świętym dano im imiona: Adaś i E w ka; a do chrztu synka trzymał
Pan Wojew oda ze mną, a córeczkę Pa
ni Wojewodzina z nieboszczykiem mo
im potem mężem, który w łaśnie na tych
chrzcinach powziął myśl konkurować
do mnie. Już to widać taka była woła
Boża : ho i j a . . . . —
— Ale, moja Ciociu, nie o tern mow a!—
10"
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— A o czernie ja chciałam mó
wić?—
— O Pannach respektowych. Moie Ciocia teraz zatrudniona, to innym
czasem.... —
— O , nie ! w cale n ie! tylko mnie
nie przerywaj, bo zbijesz z drogi. 0to i, mówiłam, było nas sześć. Cza
sami mniej, czasami więcej. Najstar
sza jednak rej wodziła; i jeżeli się Pani
podobać umiała, to zostawała respek
tową, ai póki B ó g jej losu nie dał; a
młodsze {Prezydentki^ choć takie były
na respekcie Pani; to jest, ie wszelkie
miałyśmy od Pani opatrzenie , i do sto
łu Pańskiego siadałyśmy codziennie>
choćby i przy gościach. Jui to taki trze
ba było na respektową bydz w stałym
w ieku, i mieć ju i rozum doskonały, aby
panii, i aby się Pani nie powstydziła
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za swą respekłowę, która zawsze była
przy jej bobu.
— Po Pani Snoplwwskiej) ja zaję
łam jej miejsce przy Pani Wojewodzinej; i chwała B o g u , Panie! świeć nad
jej duszą! polubiła mnie bardzo.
— Bywało siedzę sobie wygalowana w pokoju paradnym, szyję cokol
wiek albo tamburuję dla Pani (ale w rę
ku, bez krosienek: bo w krosienkach,
to robota rezydentek); zawsze jednak
muszę bydź ubrana pięknie (co mi łatwo
bywało było: bo Pani Wojewodzina
z własnej garderoby udzielała mi hoj
nie) i gotowa jestem do przyjęcia gości,
zwłaszcza Dam; a choćby i Ichniościów,
zastępując Państwo, nim się ukażą na
pokojach. To potrzeba bywało było uinieć i dyskurs poprowadzić, i grzecz
nie zabawić. Ale kiedy się zebrała
wielka kompania i na dni kilka, toby!
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osobny obowiązek dla Panny respek
t o w e j , nastręczany jej umyślnie dla pew
nych gratylikacyj i obrywek.
— Bywało raniej od wszystkich
wstawszy, i wysznurowawszy się raź
nie, ubieram się w suknię materyalną,
i w' pięknej chusteczce blawatnej, za
piętej na piersiach , w trzewiczkach at
lasowych na korkach, narzucam na
wierzch, kiedy zimą, demisidopek kitajkowy, popieliczkaini uszyty, a kiedy
latem, rańtuszek jedwabny, i idę do
gości; a za mną niosą hajduki wielkie
srebrne tace z kawą , z garnuszeczkami
wrybornej śmietanki, i z koszami także
srebrnemi cwej buczków, takich smacz
nych , jak ja Wasanu piekę. W cho
dzę, znajduję czasami Ichmość w łóż
kach ; ale to nie nie szkodzi: bo taki
honor robił się tylko osobom wysokiej
godności i weteraństwu.

Dygam tedy
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pięknie przy drzwiach. — Pani moja
przesyła JW W .Państwu dzień-dobry—
powiadam. Tu mnie witają solennie}
przepraszają, ze zaspali; a ja tymcza
sem rozkazuję nakryć stolik hollenderską jak atlas serw etą i ustaw uję kawę.
Pytam się o zdrow ie— czy Jejmość Do
brodziejka nie potrzebuje ziółeczek, al
bo herbaty?— którą teraz Wasanstwo
szklankami pić zaczynacie, a której u
nas bywało było tylko dla zdrowia,
kilka szczyptek w- całym domu na raritas, i to w aptece kupionej. Podyskuruję trochę, i idę dalej do drugich po
kojów gościnnych. I tak każdej godnej
parze dogodzę. Powracam potem do
Pani; donoszę, jak się mają goście; i
czekam ciekawie i niecierpliwie
mo
im pokoiku powrotu tac, które hajdu
ki prościuteńko do mnie, nic nie ru
szając, odnoszą.
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— Rczydeutki wszystkie zbiegają się
do mnie, a czasem i Pani w pudermanie przyjdzie z ciekawości, jak wystą
pią gościnne Panie»z swoją hojnością?
Żadna taca próżna nie wróci: jedna bę
dzie nakryta piękną chustką od kilku
nastu czerwonych złotych ; na drugiej
inateryalna suknia; na innej piękny rańtuszek; juz to najmniej, kiedy pudeł
ko wstążek, albo korunka brabancka.
Pieniędzy nigdy; bo to się nie godzi}
ale kilka razy znalazł się i piękny pier
ścioneczek, i para kolczyków', i roz
maite inne cacki znacznej ceny. A ze
znakomici goście często bardzo odwie
dzali dom Państwa Wojewodów', więc
szlachciance przybywało wyprawy bez
pracy i kosztu. Gdzież teraz tak?...
gdzie teraz takie respektu?... gdzie ta
cy Panowie?.... gdzie takie Panie
dobroczynne i bogobojne? gdzie?... Pa -
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nie! świeć nad ich duszami! — rzekła,

podnosząc wyschłe ręce w górę...— A
psik! a psik! Kotka skoczyła na giera•
nim....—
*
A ja , profitując z tego roztargnie

nia , wyszedłem i uniknąłem dalszych
dziejów młodości mojej Ciotuni. Nie
stety! w krotce na mogile ostatniej re
spektowej w Litwie zmówiłem:— Panie!
świeć nad jej duszą! —
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ANAFIELAS. Pieśni z podań Litwy. Pieśń P ierw sza: WIT O L O R A U D A , przez J. I. Kraszewskiego. W ydanie 2gie,
ozdobione 50 d rzew oryt., przez rWincentego Stokowskiego
wykonanemi, na najs'wielniejszym welinie. In 8vo m a j .T o m l .
ANAFIELAS. Pieśni z podań JLitwy. Pieśń d r u g a : MINDOW E Król L itew ski, przez J. I. Kraszewskiego. W ydanie
p rz ep y sz n e , na najpiękniejszym w e lin ie , drukiem nowym
paryzkiin. 1 Tom in 8vo maj.
ANAFIKLAS. W I T O L D O W E BO JE . Pieśń Trzecia i O sta t
n i a , przez J / . Kraszewskiego. Z ryciną przepysz ną na
stali, przez jednego z n aj pierwszy cli Artystów Angielskich
wykonaną za g ra nic ą, wyobrażającą W . X. Litewskiego
W itolda w całej p o sta w ie , Bohatera lej epopei, z obrazu
oryginalnego olejnego w Nieświzu. W ydanie samo p r z e 
pyszne na najświetniejszym welinie.
AKTA BABIŃSKIE. Pismo nie pcryodycznc i nie-zbiorowe.
W ydawca J. /. Kraszewski. Xiązeczka Isza i 2ga.
OBRAZY Z ŻYCIA I PO D R Ó Ż Y przez «/. / . Kraszewskie
go. 2 Tomy in 8vo m a j . , na papierze welinowym , z 3 ma
litografowanemi rycinami.
ARCYDZIEŁA DRAMATYCZNE E U R O P E J S K I E , w y d a 
wane przez Józefa Korzeniowskiego i Alfonsa fWalickie
go. Tom lszy z a w ie r a : Faust, Tragcdya Gótliego, tlómaczcnic Alfonsa f Walickiego. Z 20 rycinami i z Muzyką
Xiązęcia Antoniego Radziwiłła Tom 2gi zawiera : Król
Ja n , D ram at w pięciu Aktach Shakcspeare, przekład
Korzeniowskiego , i Król E d y p , Sofoklcsa , przekład
Alf ansa JWalickiego. In 18.
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