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Ody dojeżdżali wolniuśko do za
padłego w ziemi dworka, słońce za
chodziło właśnie za drzewa czerwie
nią na wicher. Z zabudowań dobiegaiy głosy ostrej przegwarki, klą
twy i zaklinania. „Oho! chłopcy go
spodarzą", uśmiechnął się stary
wachmistrz. Ledwie się na podwór
ku ukazał, wrzask; wzmogły się
jeszcze.
— Jest tu i na was władza, d ra
by — darł się Bogusławski — ja tu
zaraz do starszego... Ja wam pokażę! Panie starszy! — dyrda! do
wachmistrza zasapany — panie star
szy! słyszane, to rzeczy, żeby spo
kojnemu obywatelowi...
Naraz stanął. Przyjrzawszy się
panu Bratkowskiemu pod światło, aż
się w mokrą z zacietrzewienia łysinę
dłonią klapnął,
— Wszelki duch! Nadleśny
Bratkowski, czy ki dyabeł?!
Ten wąsa pokręcił z uciechą.
— Ten sam. Bratkowski, wach
mistrz drugiego szwadronu pierwsze
go pułku ułanów. Czołem, panie Bo
gusławski. O co chodzi?
Bogusławski mruczał jeszcze
pod nosem coś, jakby „stary waryąt“, ale praktyczność wzięła górę.
— Powiedz-no pan tym swoim
drabom, żeby mi się po stajni nie
tłukli! Konia chcą brać, mówią, że
płacą. Nie sprzedaję! Niechcę!. Owsa
dam trochę, choć, jak mi Bóg miły,
biorą i biorą, dziś ci, jutro inni!...
Lamentując ze znaczną już wpra
wą, oczkiem ku panu Bratkowskie
mu zerkał ciekawie. Nie mógł w re
szcie strzymać ciekawości.
— A pan niby co tu robisz?
Przecież pan tutejszy, nie z Galicy!.
— Ba! W wojsku polskiem służę.
Twarz Bogusławskiego skurczy
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ła się i pomarszczyła z radości. Uda
wał przez chwilę, że źle słyszy.
— Hę? W jakiem to wojsku?
— W polskiem, mówię.
Brzuszysko ze złotym łańcu
chem poczęło trząść się długo i iro
nicznie.
— Hi, hi, hi!... W polskiem...
Hi, lii, hi!...
Wachmistrz osłupiał. A tamte
mu aż grdyka latała z uciechy. Oczki
wpadły w tłuszcz i utonęły tam bez
nadziejnie.
— Hi, hi, lii!... Hi, hi, hi!...
Pan Bratkowski aż przybladł z
irytacyi.
- Czegoś pan kontent! Do stu
kroć dyabłów!
Bogusławski urwał natychmiast.
Jakby nie on się śmiał.
, — Ja? nic — mów, — mnie nic
do tego.
— Do czego niby?!
— Do tych waszych polskich
wojsk.
— Do jakich waszych? Coś pan
zwaryował?!
— Ano, do tych waszych... Po
jednem z każdej strony. Hi, hi, hi!
— Z jakiej znów strony... Co
pan bredzisz?!
Ano z każdej, mówię... Hi, hi, hi!
W gazecie stało!
Pan Bratkowski zbladł teraz na
dobre.
— Gadaj pan, do stu dyabłów,
z sensem. Gdzie stało? co stało?
Dopieroż Bogusławski, ująwszy
go pod ramię, odprowadził na bok w
alejkę, .perorując długo i wymownie.
Pan Bratkowski spocił się, jak 'mysz,
przy tej rozmowie. Przystając co
chwila, powtarzał bez przekonania a
z uporem; „Nie może być, panie
Bogusławski! Nic może to być!“ A
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tamtemu znowu brzuch brodę obijał
z uciechy: „Hi, hi, hi! A właśnie, że
może, panie Bratkowski! Właśnie,
że może, skoro jest! Tak, wachmi
strzu wojsk polskich... hi! hi! hi!
taik!...“ Głębokie obrzydzenie do te
go rozmówcy wzmagało jeszcze w
panu Bratkowskim gorycz informacyi.
— Więc według pana jak? — py
tał z irytacyą — siedzieć spokojnie?
— A pewnie, że siedzieć. Nie
pchać się na mur z pięściami.
— I pieniążki za owies zbijać,
hę?
- Dużo Ich tam weźmie, szcze
gólniej od tych właśnie polskich
wojsk — hi! hi! hi!
— A pan sobie jednak temi woj
skami gęby nie wycieraj!
— Ja niby? Dla mnie to wszyst
ko jedno — choćby greckie! hi! hi!
Obrócił się pan Bratkowski ku
dziedzińcowi, huknął:
— Chłopcy! Owies jest? Na
koń!
I rozliczając się już z Bogusław
skim, dorzucił .kostycznie:
— A ceny to pan sobie liczysz
wojenne, co?
Tamten ręce rozłożył.szeroko:
— Czego bo się nie robi dla ro 
daków... Jeszcze wojskowych! Hi! hi!
Prześladowały pana Bratkow
skiego te śmiechy długi ozas. Kiwał
się oto na siodle, stępa ku noclegowi
zdążając, a w uszach świdrowało owo
■wstrętne, skrzeczące „hi! hi! hi!“ I
noc mu nie przyniosła, ulgi, ani dzień
następny, ani te inne, ciągnące się te
raz, jak smoła. W najpiękniejszych
chwilach, kiedy, w obliczu już nieprzyciela, przykładał kolbę do twarzy,
przeszywał go nagły lęk i żal stra
szny. Więc jakże? Więc na to cze
kał pięćdziesiąt lat, żeby w.paść w awanturę, nie w wojsko? Kiedy już
myślał, że jest regularnym żołnie
rzem? kiedy mu się zdawało, że od
ojczyzny tę wachmistrzowską szarżę
przyjął? Nie może to być! — powta
rzał sobie stary pan Bratkowski. Ale
zwątpienie ssało duszę nudnie i mę-

cząco. Ani go już teraz służba nie
zajmowała, ani wyprawy. Robi! swo
je, bo robił, ale od niechcenia więcej,
jak z łaski. Bo i co mu tam, jeśli to
nie prawdziwe polskie wojsko. Gdzie
dopadł okowity w karczmie, to sobie
nią imanienkę wypełniał dobrze, dla
weselszych w głowie myśli. Nie po
magało. Dla ludzi swoich nie suro
wy już był, lecz przykry i opryskli
wy. Bo niechże wszystko dyahlii...
Aż kiedyś (w Galicyi to już było,
w jakiemś miasteczku stali) urwała
mu się cierpliwość. Zobaczył na.
fynku komendanta swego. I oto olśni
ło go, jak objawienie. Pójdzie i zapy
ta. Wprost pójdzie, powie: „Tak i
talk, komendancie, nagadano mi to i
tamto"... Przecie odpowie, musi od
powiedzieć.
Zameldował się droga służbową,
czeka. Czeka dzień, drugi. Pod wie
czór wzywają go. „Stary" woła. Ano
oczyścił się z przyzwyczajenia, rze
myki opatrzył, szablisko podciągnął
wyżej — poszedł. Zastał komendan
ta w salonie przy herbacie. Roze
śmiała mu się na widok pana Brat
kowskiego gęba, pod ramię go wziął,
usadził, tatarskie oczka łyskaja mu z
uciechy, -jak tarki.
; — Co tam — mówi — dziadziu?
Jakże zdrowie? Może papierosa?
Pan Bratkowski siadł na czubku
krzesła, sztywny, izą papierosa dzię
kuje.
— Więc cóż tam? Służbowa
sprawa? Lepiejby się dziadzio herba
ty ze mną napił...
Pan Bratkowski podziękował
znowu grzecznie i począł mówić. 0powiedział, jak z Bogusławskim by
ło, że tak niby i tak, rady sobie dać
nie może, sam nie wie, czem właści
wie jest... Tamten nic — słucha.
Oparł się na szabli i słucha. Tylko
im dłużej pan Bratkowski mówił, tern
ostrzejszą mu się twarz stawała. Bli
zna na gębę wyszła, czerwona i sze
roka.. A pan Bratkowski mówi. Wi
dzi, że źle jest, ale nic, mówi dalej,
jak sobie to postanowił. Skończył
wreszcie. Czeka. Komendant wstał,
chodzi raiękkiemi krokami, jak żbik—
tylko sapanie słychać coraz głośniej
sze. Milczy. Milczy dalej. I naraz
przed samym pana Bratkowskiego
nosem jak nie:wrzaśnie
— Wachmistrzu Bratkowski!
Baa-ezność!!
Wyprężył się pan Bratkowski,
jak struna.
— Kto wachmistrza zaciągał?!
Ja, czy nie ja?! Odpowiadać!!
— Komendant, według rozkazu.
— Pytał wachmistrz, co to za
wojsko?!
- Pytałem, komendancie.
— Mówiłem, że jakie?!
—- Polskie, komendancie.
— Wachmistrz Bratkowski sły
szał, czy nie?!
— Słyszałem, komendancie.
— Stanąć jutro do raportu! A
teraz — w prawo zwrot! Niarśzi!

Radośnie brzęknęły ostrogi pa
na Bratkowskiego, jak w tańcu. Za
drzwiami poprawił czapczyska, od
sapnął „uf!“, otrząsnął się, jak pieg
po kąpieli — i poszedł. Leciutko mu
było w duszy, niczem po spowiedzi.
„To ci odprawa!" — myślał — „tó
ci komendant! — Wachmistrz Brat
kowski jutro do raportu i należy się
za głupie pytania święcie. Należy się,
Będziesz jutro oczyma, stary koniu,
świecił. I słusznie, do kroć dyabłów!
Ze jakiś tam kuternoga, kutwa, dzierżawczyna byle co baje, to ty, panie
Bratkowski, a jeszcze wachmistrzu,
komendantowym słowom nie ufasz!
Tfu! Stań, panie Bratkowski, do ra
portu na stare lata!"
Toż to było gaudium w całym
pułku, gdy nazajutrz rano, przy ra
porcie, podporucznik ogłosił: „Wach
mistrz Bratkowski dwie godziny kar
nej warty z rozkazu komendanta".
Uszom nikt nie wierzył. Z pierwsze
go szwadronu przychodzili oglądać,
jak to „dziadzio" karabin za rzemyezek trzyma, niby (wstyd wy
rzec) piechur. I niewiadomo za co.
W głowę brać szwadronia zachodzi
ła, jak nigdy. I nic. Niewiadomo.
Ugrzęzła owa tajemnica między pa
nem Bratkowskim i komendantem.
A w parę dni potem znów ruszo
no naprzód, za Wisłę. Poszły wszyst
kie naraz serca w górę, więc i zmia
na wachmistrzowegp humoru prze
szłą bez wrażenia. Wesół zaś był
stary, znowu rzeźki i zdrów na pokaz.
Pełen animuszu i wściekłego, jak ko
mendant, męstwa, harcował po tej bo
gatej sandomierskiej ziemi, ku ucie
sze żołnierskiego serca j sławie pol
skiej broni.
Tyle że niedługo już pochodził.
Melduje któregoś ranka, porucz
nikowi posłusznie, że chciałby samo-

trzeć w bok skoczyć o milkę, do żyda,
u którego onegdaj nocował. „Po cóż
to, dziadziu? Czy nie znajomka aby?"
Ale, papiery jakieś zostały i pie
niędzy z pięć rubli. Ano — jazda.
Wziął ze sobą ulaną jednego i rekru
ta, parobka z Bukowca, głupiego, że
ściany tłuc. Pojechali.
Nad wieczorem wraca do pułku
sam parobek na wachmistrzowej
klaczy. Koń zgoniony na nic, chłopozysko też ledwie na nogach stoi. Do
komendanta. — „Gdzie Bratkow
ski?!" — Uśmiecha się parobas głupowato. — „Ano, melduję, że za.bit...“ — „Gdzie zabity?! Co bre
dzisz?!" — „Ano, na śmierć zabit...“ — Gdzie, jak?! Gadaj! —
„Ano, kiej tamte we wieś wpadli, to mówi wielmożny do mnie:
„Konie, durniu, trzymaj!" Więcem
trzymał, a oni strzylali. Ino co się
tamten zara wykopyrtnął, a i wiel
możny rychło był gotów, może za
pacierz. Tyle co krzyknął na mnie:
s,Jezus! Szkapę, durniu, ratuj". Wię
cem wsiadł i jestem według rozka
zu". — Więcej się odeń nie dowie
dzieli.
Tak zginął pan Bratkowski-Jelitczyk, nadleśny, wachmistrz dru
giego szwadronu pierwszego pułku
ułanów. Przez żołnierza poczęty, na
żołnierza, zrodzony, całe życie na ur
lopie spędził, stare dopiero serce pol
ska bronią ciesząc. Nie mówiono doń
mów, ani braterskie go grzebały rę
ce. Cicho zginął, jak żył. Po żoł
niersku. I tylko trąbki konnicy pa
miętają o nim w starej ułańskiej pio
sence :
„Śpij, kolego, w zimnym grobie,
„Niech sie Polska przyśni tobie.
Warszawa, 14/V. 16.
KONIEC.

Gustaw Daniłowski.
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Nie wiedział wprost od czego za
cząć, a ułożona starannie przemowa
rozsypywała się, jak piasek: słowa
zamierały na ustach.
— Brunonie—zaczął wreszcie.—
Liii spędziła dzień wczorajszy dość
spokojnie, rozmawialiśmy diużo.
— To źle, za dużo wogóle mówi
i niepotrzebnie ją to ekscytuje, powi
nieneś sam tak gadać, by nie mogła
dojść do słowa — potrafisz: uchodzi
łeś przecież w szkole za krasomówcę.
— Tak, ale widzisz jest sprawa,
którą mi jest przykro potrącać, a
która ją całkowicie pochłania i jest
źródłem jej ustawicznej udręki, wła
śnie mówiliśmy dużo o tern.
— O czem? — spytał głucho
Brunon i twarz jego zrobiła się su
rową.
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- Mówiła—począł Stefan zmie
nionym głosem i jakby w jakiemś
roztargnieniu — mówiła, że winni
śmy jej pomóc wydźwiiginąć na ja
sność słońca na'sze, Jo jest jej szczę
ście, że winniśmy się porozumieć 1
postawić jasno sprawę, niejako polu
bownie załatwić między sobą ten
spór.
— Jaki spór?
— No... o jej serce... o miłość...
— 'Do czego to wszystko zmie
rza? — podniósł się z krzesła Bru
non, odwrócił się do okna i oparł się
ciężko o parapet.
Stefan milczał.
Czołgała się ciężko długa chwila
ciszy.
— Mów dalej —- przerwał ciszę
Brunon, chłodząc czoło o szybę.

— O,na powiada — zaczął upa
dłym głosem Stefan, że .powinniśmy
się niejako sprzymierzyć, z tern jej
podwój nem kochaniem się pogodzić,
szczęścia posiadania jej sobie nie za
zdrościć, sercu jej wierzyć, powiada,
że byłoby to dla niej pełnią szczęścia,
w której rozkwitłaby, jatko kwiat w
słońcu.
, — Skoro to jej jest do szczę
ścia potrzebne, powinniśmy to posta
rać się uczynić — zaczął Brunon nieswoim głosem — tak dłużej żyć nie
podobna, my zdrowi i silni potrafi
my wytrzymać, ale ona jest delikat
na i chora: musimy się zgodzić z
tern, co jest istotnie j o czem wiemy
doskonale. Powinniśmy się z sobą
pogodzić, jeżeli nie faktycznie, to po
zornie.
Odwrócił się nagle, wyprostował
całą wyniosłością swego wysokiego
wzrostu, wyciągnął muskularną dłoń
i rzeki:
— Daj rękę i słowo, że choćbyśmy się mieli tem męczyć, jak potę
pieńcy, zachowamy wszelkie formy
szczerej przyjaźni, wszelkie pozory,
że ulegliśmy w sercach dążeniom jej
serca, dla niej, dla tych ostatnich jej
chwil, bo, Stefanie, — głos mu za
drga! — ja mam przeczucie, że kres
jej niedaleki — głos mu się złamał.
— Chodź — ujął Stefana pod rę
kę i, z udaną znakomiecie wesoło
ścią, wis-zedl do pokoju Lilii.
Uśmiechnęła się uradowana wi
dząc ich w tak czułej parze.
— Cóżeście tacy weseli — spy
tała.
— Ano, Stefan mj powiedział o
co ci chodzi, czem ty się gryziesz,
przecież 8a dawno i on również
wdzięczni ci jesteśmy, że serce two
je jest nasze: dałaś nam tyle słody
czy i szczęścia, że choćbyś naglę
zamknęła dla nas skarby tych uro
ków, musielibyśimy przyznać, żeś
nas obdarzyła królewsko.
— Co? — krzyknęła Liii —
podniosła się, wyskoczyła z łóżka i
wyciągnęła ku nim miłośnie ręce —
jacyście dobrzy! jacy szlachetni!
Zasłaniała się, podtrzymali ją o
baj pod ręce i złożyli wyczerpaną i
bladą.
— Za długo leżałam — wyszep
tała po chwili z oczyma pełnemi lez,
potem popatrzała na nich i widząc,
jak są szczerze wzruszeni i istot
nie blizcy sobie w tej chwili, poczęła
ich ściskać kolejno i powtarzać:
— Brunon, Stef, Stef, Brunon...
kocham was, jak nigdy, jak nikt nie
kochał na święcie i będę -kochała
wiecznie j tu na ziemi i tam po
śmierci.
Jesteście mi teraz, jak jeden,
złączeni w -mem sercu i świadomości
w całość...
.Widzę — ciągnęła — jak w ma
lignie, — na bańkach twych, Bruno
nie, skrzydła Stefana, na rękach Ste
fana twoje mocne, wykonawcze dło
nie. widzę was idących ku mnie w
bratnim uścisku, wychylam się ca

lem sercem ku wam, ćó za szczę
ście!...
I rozpłakała się, jak dziecko.
Całowała ich twarze pochylone
troskliwie nad sobą i gładziła ich
włosy, a oni, rozrzewnieni jeij tkliwo
ścią, czuli się zbratani z nią i z sobą.
Po kolacyi gawędzili tak swo
bodnie, jak rozmawia kochające się
rodzeństwo, przesiedzieli do późna.
— Jak dobrze — powtarzała co
moment Liii; pomimo nalegań Bru
nona na spoczynek, nie chciala ich
puścić. Wreszcie rzekla:
— No, to idźcie obaj, dziś mogę
śmiało zostać sama, będą mi się śnić
smutne oczy i siwe oczy, ciemne i
jasne kędziory, dobranoc! — padała
Obu ręce i pożegnała uroczystem,
wdzięcznem spojrzeniem.
Brunon odprowadził Stefana do
pokoju. Poczęstował go cygarem i
■poraź pierwszy posiedział u niego
dłużej.
—- .Doprawdy — mówił — zdaje
mli się, że tak jest lepiej, a dalej niech
będzie, jak ma być, wiesz, że czuję,
iż powoli sytuacya- nasza staje się
mniej drażliwą i dotkliwą, to jest ta
kie urocze biedactwo, że cztowiekby
sobie dal żyły wypr.uć, by ją ocalić.
- ■Daj stary, psia krew, pyska,
doprawdy widzę, że z wiekiem staję
się sentymentalnym i jak tak dalej
pójdzie, gotów-em zacząć .wiersze pi
sać!
Pocałowali się, a poroszony do
głębi Stefan, rzeki:
— Wiesz Brunonie, że gdyś mi
ją zaiblrał, napadały mnie momenty
wścieklej, zawziętej nienawiści, ale
teraz widzę, że nie myśmy ją sobie
odbierali, ale ona .nas wzięła w jasyr
■i trzyma pod pantoflem.
— Pantofelkiem raczej— popra
wi! Br.unon, — a teraz pod swą bosą
■nóżką. Nie wiem jak tobie, ale mnie
z tem dobrze... śpijmy, sikorośmy.
zwolnieni ze służby.
Nazajutrz Liii czuła się silnie
wyczerpaną, ożywiła się dopiero,
gdy jej Stefan powtórzył swą roz-.
mowę z Brunonem.
— Widzisz — mówiła — jaka to
szczera, prawa dusza, -powinieneś go
cenić i -ufać, zwłaszcza w życiowych
sprawach, oddać ci on może nieoce
nione usługi, jako więcej doświad
czony, starszy brat. Ty projektuj,
ale jemu powierzaj wykonanie.
- Widzę, że masz mirie za wiel
kiego niedołęgę — zuaważyl trochę
markotno Stefan.
- Życiowo tak, zresztą jeśli naprzyktad chodzi o spieniężenie twych
utworów, to ja rozumiem, że jako
autor nie jesteś w stanie traktować
tego, jako zwykły towar, a Br.unon
potrafi, może powiedzieć, że jest to
rzecz kapitalna, godna, złotych liter,
nie da cię .orżnąć, spokojnie wszyst
ko, powoli, ale nieubłaganie załatwi,
oszczędzi ci irytacyi, a ty sobie bu
jaj wolny od trosk życia, jak ptak!
- Będziesz mu znosi! dobre po
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mysły z obłoków, z których on nie
jeden potrafi zibudować na ziemi.
— Daj mi tę teczkę — rzekla
raptem — muszę sobie jedną myśl
zapisać, bo uleci.
— Tu — .powiedziała, przekrę
cając kluczyk — notuję sobie roz
maite spostrzeżenia, refleksye; to ty
zabierzesz, może ci się uda coś stąd
dla siebie -wyłowić, byłabym bardzo
szczęśliwa, gdybym się w ten spo
sób mogła przysłużyć twojej twór
czości, tylllko, proszę cię, przeczytaj
to dopiero po latach, kiedy się stanę
dla ciebie ijuż ty-Ilko wątłeim wspom
nieniem...
— Liili! co za myśli! To się nic
stanie nigdy! — żywo zaprotestował
poeta.
— Nie mów tak Stef; gdybym
odeszła tam na drugą stronę, wiem,
że będziecie mnie żałowali, ale czas
zrobi swoje, zrazu stanę się wizruszającem widmem, potem, jak to mó
wią, zbtękitnieję... odsunę się w siną
dal, a gdy będziesz już sobie mógł
■pomyśleć ,z ledwie dosłyszalnem we
stchnieniem: „niema Liii" — otwo
rzysz ten zeszycik i poprizeczytujesz, jakby cudze, te moje ibazgroty!
— Liii, nigdy nie wiadomo kto z
brzegu.
— Zapewne, ale według wszel
kiego prawdopodobieństwa z nas
trojga: ja — mówiła smutno — cza
sem czniję się tak słabo i tak się wc
mnie życie ledwo kołacze, że boję
się poruszyć, by nie uleciało.
Nie chce mi się jednak umierać,
chciałabym być zdrową, by wami się
nacieszyć, poszaleć, upoić się tem
peł.nem .szczęściem, które ku mnie
się zbliża -dość późno, ale lepiej póź
no, .niż nigdy. Lecz źle jest czasem,
gdy zapóźno...
' -— Brunonie chodź tu — zawoła
ła, usłyszawszy, że przyszedł.
— Zaraz — odparł Brunon i zja
wił się po1 chwili z wielkim rulonem.
— Przyniosłem — rzekł — by ci
-coś pokazać. — Roziwiinąl karton, na
którym ukazał się prześlicznie wykreskowany donj z logiami i balko
nami, następnie ten sam projekt w
paru przekrojach i planach.
— Oto — mówił — Liii kamie
nica, stanie naprzeciwko tej lipy,
którą -masz zasadzić w^Anielinie.
— Tu — rzelkł, wskazując dru
gie piętro — będzie nasze mieszkanie: wylbratem drugie, bo dużo po
wietrza i śliczny -widok. a że wysoko,
obojętne, gdyż będzie winda.
— To — począł objaśniać—twój
pokój z wejściem do łazienki, tu b.u■duarek, stołowy, salon, drugi sypial
ny, mój gabinet — te dwa bez .prze
znaczenia..
— Ślicznie! — podniosła się
Liii, Stefan też przyglądał się z za
ciekawieniem.
— A ten narożny — zaczęła
Liii — będzie dla ciebie, Stefanie,
prawda, że ci się będzie tu ładnie pi
sało, a. olbok sypialny, byś nie spal w
tym, gdzie piszesz, bo napalisz za
wsze tak, że sino od dymu.

— Kiedyż to, mój Brunonie, bę
dzie gotów?
— Za półtora roku, a za trzy
wszystko-.
— Jednakże ■— zaczął Stefan —
takie rozplanowanie lokaju nie musi
być łatwe, trzeba się Obracać w ści
śle ograniczonej przestrzeni, liczyć
z mnóstwem warunków technicznych.
— Tak—odparł Brunon—zwła
szcza, że trzeba pogodzić estetykę z
wygodą, a ostatni wzglą‘d jest bardizo ważny, to też architektura, o iłe
chodzi o domy mieszkalne, fiest sztu
ką stosowaną. W większości jednak
wypadków jest zwykłem „budowni
ctwem" stawianiem bud i dlatego ulice miejskie są tak obrzydliwe.
Naszą dzielnicę chcemy zrobić
piękną i dlatego prowadzę tę całą aferę z satysfaikcyą.
— Bo trza ci wiedzieć, Stef —
zaczęła z dumą Liii, że Brunon jest
szefem biura, duszą całego przedsię
biorstwa.
— A tyś była naszean natchnie
niem, to Liii brała udział w naszych
obradach i park „Anielin" był jej po
mysłem.
— Szkoda, że ciebie, Stefanie,
nie było — żałowała Liii — pewnobyś coś oryginalnego wymyślił.
— Wyobrażam sobie — zaśmiał
się Brunon — jalkieby to były awan
tury arabskie!
— Nie mów tak — zaczęła mó
wić poważnie Liii — pamiętaj Bru
nonie, jeżeli ci się jaki pomysł Stefa
na wydą na razie dziwacznym, fan
tastycznym, nie odrzucaj go, ale za
stanów się, pomyśl, Obrachuj, a rę
czę -ci, że nieraz dojdziesz do wnio

sku, że jest, jak się wyrażasz „kapi
talny, łebski kawał!" Patrz — sze
kla, biorąc za rękę Stefana — jakie
to wątłe, nerwowe, wyczulone ręce!
Czyż można się takiemi przebijać
przez życie: można tylko skrzydłem
ponad nim przelecieć! To też ilekroć
wypadnie Stefanowi kroczyć po zie
mi, tyś go powinien mocnem ramie
niem podtrzymywać.
— No, ale my tu gadamy, proje
ktujemy, a ja nie wiem, jak się ty
dziś czujesz — przerwał Brunon.
— Jestem tylko trochę osłabiona
i senna, jak marmotka.
—- A apetyt?
— Dużo, zdaję się, zjadłam, pra
wda Stef?
— Tak trochę — nie uważałem.
— Wyobraź sobie, że to było,
jak kot napłakał; oj, Liii, żaden do
któr nie poradzi, jeżeli człowiek sam
sobie pomódz nie chce.
— Pamiętaj Stef, że ją trzeba
pilnować, jak dziecko, w dodatku
dziecko rozpieszczone.
— No, to daj klapsa — nadst«
wiła Liii swą małą, delikatną dłoń, a
gdy ją odwróciła pod światło, Stefan
zauważył, że jest niezwykłe biała,
prawie przezroczysta—drgnął i prze
szył go lęk: ręka ta bowiem wydala
mu się blizką śmierci.
Tegoż uczucia doświadczył Bru
non, trzymał ją chwilę, wpatrując się
jakby w drogocenną jakąś pamiątkę,
oczy mu zaszły łzami, powstał rap
tem i wyszedł.
W pokoju zapanowała wielka ci
sza przepełniona smutkiem.
Dokończenie nastąpi.

Zawsze i wszędzie.
Zawsze i wszędzie, i o każdej porze,
gdzie tylko stanę i gdzie wzrok mój zwrócę —
smutku i cierpień przedemną jest morze;
nademną zawsze krwawe płoną zorze —
czuje, że ginę, że w proch sie obrócę.
Zawsze i wszędzie do mej duszy spływa
żal i tęsknica po smutku kobiercu;
ciska mną życie, jak fala burzliwa,
i choć mie swoją potęgą nakrywa —
orkan rozpaczy huczy w mojem sercu.

li

Zawsze i wszędzie, tv każdem listka drżeniu,
jako w zwierciadle, widzę życie moje;
wiem, że spoczynek mój iv mogiły cieniu,
że szczęścia niema w życia upodleniu,
gdzie serca zimne, jako wężów zwoje.
Zawsze i wszędzie czekam wyzwolenia,
kiedy skorupę swoją ziemską zrzucę,
bo żal mój płynie z ludzkiego wiezienia,
bo moje bóle, to ludzkie cierpienia,
bom z prochu powstał i w proch sie obrócę!
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Dzień chwały.
...W' przeddzień, późnym wieczorem,
pogrzmiewało zlekka w kierunku Pragi
i lasów W-awerskich; irzekłby kto: za
błąkany refleks odgłosów bitewnych z
przed 85-ciu laty... Ale na rano wypo
godziło się zupełnie. Powietrze czyste,
przewiewne, iście wiosenne...
— Słońce 3-,go maja — uśmiechał
się lp. Jacenty ku górze, zajmując miejsce
w ogonku oczekujących na „osiemna
stkę". — Pan (Bóg sprzyja naszym ob
chodom narodowym — uczuwa wnet po
trzebę podzielenia się radosnem spostrze
żeniem ze Spółtowarzyszami niedoli
tramwajowej... Ogonek odpowiada uśmiechem potakiwania.
— Marzenie ściętej głowy dostać się
do tramwaju — decyduje p. Jacenty po
chwili, widząc migające przed oczami
■przepełnione „wozy". Wnet przekony
wa się, że ipodobneim marzeniem jest ró
wnież dostanie dorożki; rypie Więc per
pedes.
Fraszka do Mostu: na 3-go maja ob
szedł dokoła całą prawie Warszawę!...
Ze wszystkich ulic wysypują całe pro
cesy©.. Na Zjeżdzie istny zjazd z całej
stolicy. Po moście płynie fala luidzka,
niby Wisła wezbrana, .przy kolejce ogon,
jak przed wszystkiemi komitetami ra
zem...
— No, no, — myśli p. Jacenty,, —
anim przypuszczał, że ten „Grochów"
tak się uda!
Tłum, jakiego od czasów Saskie)
Kępy (hej, czasy!...) nie pamięta żadna
niedziela! A to tylko czwartek! I w do
datku powszedni...
Pan Jacenty z dumą rozgląda się po
■twarzach, twarzyczkach, ba, i siwiznach,
których niemało...- Nikogo nie brak!...
Przeważają czapeczki. Rogatywki, (ka
szkiety, berety, burszówki — cala łąka
barw i .roześmiali... Pociąg kolejki nie■tylko naszpikowany, ale -wręcz oblepio
ny, obwieszony pasażerami! ;,Akademrcy“ przez okna wciągają kolegów -zapóźnionych. Koleżanki ku ogólnej ucie
sze zgromadzenia korzystają z dobro
dziejstw równouprawnienia: .poparte si
lą męskich ramion, przenikają do wnętrza
tą samą drogą powietrzną! Podziw pu
bliczności dochodzi do napięcia, gdy
■wdzięczna młodzież bierze na ramiona
swą władzę -i takową w -ten sam sposób
„ładuje" do wagonu.
Po godzinnej chwilce wyczekiwania
pociąg .rusza. Zaimprowizowana kape
la -rzempolów intonuje uroczyście:
„Tysiąc walecznych opuszcza W ar
szawę..."
Panu Jacentemu łza -kręci się w oczach.
Od stacyi kolejki jeszcze dobrych
wiorst parę! Przemyślny warszawianin,
rzuca pan Jacen-ty wzrokiem zachwyce
nia ma rozwijającą .się -przed nim szla
kiem zbóż, serpentynę pochodu, i bierze
„na przełaj". Za nim takich mądrych nie
mało! W pół drogi przeszkoda natural
na: wał kolejowy! Pan Jacen-ty .pier
wszy go zdobywa; przed nim o niewiele
już staj Krzyż pamiątkowy, i barwna,
bajecznie kolorowa, wstęga zdążających
ku niemu tłumów...
— Zejść z wału! Cofnąć się!! —
grzmi mad uchem parna Jacentego twar
da komenda.
Przez chwilę — prawy warszawia
nin — ma ochotę się kłócić. Ale podno
si wzrok ku górze -i zastyga' w zboanetn
podziwieniu.:.’ Sam książę Franciszek!...

'
Po, •raź drugi w ciągu dnia roni pan
Jacenty łzę wzruszenia.
— Łat 85 tenru — rozmyśla — stai
może na łem .samem miejscu dostojny
Pradziad i — •»<---- J
To mu przywodzi ,na pamięć cel wy
cieczki.. Dwudziesty piąty lutego. Olszynka... Rozgląda się po okolicy. Las
po jednej stronie, las po drugiej; na ho
ryzoncie, również wśród lasu, baterya
kominów fabrycznych... Pokażcież mi
Olszy nkę!
— Pan życzy? Broszę pana. Na
szarym papierze, kolorowana, w małym
formacie, powiększona, może być i w
ramkach...
Przekupień rozkłada przed nim cały
kram obrazków i „pamiątek" okazyj
nych. Naidlbiega drugi i trzeci. Zjawia
się i panienka od „Czytaj a“.
„Na polach Grochowa..."
„Dzień chwały polskiej..."
— To wszystko na dziś wydane?
— A na dziś.
— Zuchy! Jak to oni szybko, pa
nie, to wszystko — «-----Kupuje p. Jacenty i jedno, i drugie, i
czwarte, i łza, już trzecia z kolei, wwier
ca mu się w oko...
Dorożką obok niego, przepędza
przez drogę dwóch panów z wielkimi aparatami, podążając ku krzyżowi.
— Kinematograf! — słyszy pan Ja
centy za sobą. I w poczuciu obywatel
skiego obowiązku wali za dorożką, by
zdążyć ila czas...
W drodze powrotnej ten sam obrzą
dek na kolejce: pasażerów ładują, win-

dują, wciągają, zawieszają... W Polsce,
jak kto chce... Pan Jacenty .przycupną!
na schodku, ułapiwszy za kolana otyłą
■jeljmoiść, siedzącą we środku wagonu...
Obok niego W' zgniecionym ordynku ufor
mował się na schodkach cały .pluton mło
docianych żołnierzyków...
— Przyjdzie, nie przyjdzie po bile
ty? — ważą z humorem w przerwach
między jednym chóirem a drugim...
Na wysokości „Szkoły pływackiej",
rozlega się komenda:
— Skakać, -chłopcy!
I pluton żołnierzyków wśród salw
wesołości daje zwycięskiego szczupaka
na piaszczysty teren pobliża stacyjnego:
„Warszawa—Most"...
•— Nie przyszedł!! — zawiwatowało
w- powietrzu.
Jeden za drugim, poczęli za tym
przykładem dawać szczupaki młodsi i
starsi pasażerowie.
■Gdy pociąg zajechał na stacyę, pan
Jacenty lojalnie przeszeidt koło kondu
ktora, zajrzał mu w oczy, poczem spie
sznie irzucil się aa innymi w tłum, walą
cy do tramwaju.
— Wie pan, wcale nie zapłaciłam za
bilet ani w pierwszą stronę, ani z po
wrotem! — wdzięczy się radośnie do
wytwornega pana elegancka panienka,
stając na platformie obok pana Jaceatego.
— Ja również — odśmiechnąt jej z
cichą dumą elegancki młodzieniec...
Do późna w noc opowiadano sobie
w Warszawie wrażenia grochowskie.

B. Gorczyński.
Przekład z angielskiego
przez H. J. P.

E. L. Voynich.
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POW IEŚĆ.

Marcone strząsnął popiół z fajki
— A jakaż być może? ,0 nowej
desperackim ruchem.
próbie ani marzyć. Gdyby nawet
— Tak czy owak, nic już dla wyzdrowiał i mógł działać na swoją
niego uczynić nie możemy. Bieda rękę, to my mu pomódz nie możemy.
czysko !
Wszystkie straże zmieniono; pilnują
— Biedaczysko! — powtórzył go, jak oka w głowie, i możesz być
Martini szeptem. Zaczynał przeko pewnym, że „Świerszczowi" już się
nywać się, że i jemu świat opusto żadna sposobność nie nastręczy.
szał, gdy Bąka zabrakło.
— A (jak myślisz — zapytał na
— A ona co myśli o tern? — za gle Martini — gdy wyzdrowieje, czy
pytał przemytnik, spoglądając w' nie dałoby się co zrobić, wznieciwszy
przeciwległy kąt pokoju, gdzie Gem popłoch wśród straży?
ma siedziała sama, z rękoma złożo- Wznieciwszy popłoch wśród
nerrti bezczynnie na kolanach, pa straży? Co przez to rozumiesz?
trząc tępo przed siebie.
— Ot, przyszło m j na myśl, że
— Nie pytałem jej. Nie przemó
gdybym
tak zaszedł drogę guberna
wiła słowa, odkąd przyniosłem jej tę
wiadomość. Nie przeszkadzajmy jej torowi, gdy procesya będzie prze
chodzić tuż koto fortecy w dzień Bo
lepiej.
Mówił szeptem, jak przy trupie; żego Ciała, i palnął do niego, wszyst
a ona zdawała się nie spostrzegać ich kie straże zbiegłyby się, by mnie
schwytać, a wtedy wy moglibyście
obecności.
Po chwili posępnego milczenia dopomódz Rivarezowi w tym zamę
cie. Rzucam tę myśl tak, jak mi
Marcone wstał i schował fajkę.
— Wrócę wieczorem — rzeki; przyszła do głowy.
ale Martini zatrzymał go.
— Wątpię, czyiby się to dało
— Nie odchodź jeszcze; chcę z przeprowadzić — odrzekj Marcone z
tobą pomówić. — Zniżył jeszcze bar twarzą bardzo poważną. — Oczywi
dziej glos i mówił dalej:
ście, należałoby się dobrze nad tern
— Więc według ciebie niemą Już zastanowić i wszystko rozważyć.
żadnej nadziei?
Ale — tu urwał i spojrzał na Marti
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niego —- gdyby tlzecz była możliwa,
czyżbyś się ty na to ważył?
Martini był zazwyczaj człowie
kiem powściągliwym; ale to były
nadzwyczajne okoliczności. Spojrzał
prosto w twarz przemytnikowi.
— Czybym się ważył? — po
wtórzy!. — Spójrz na nią!
Nie trzeba było dalszych wyja
śnień. Powiedziawszy to, powiedział
wszystko. Marcone odwrócił się i
wzrok jego spoczął na Gemmie.
Siedziała nieporuszona od po
czątku rozmowy. Nie było w jej twa
rzy trwogi, zwątpienia; nie 'było na
wet bólu; nic prócz śmiertelnej mar
twoty. Oczy przemytnika napełniły
się łzami.
— Spiesz się, Michele — rzeki,
otwierając drzwi werandy i wyglą
dając przez nie. — Jeszczeście nie
skończyli? Jest tysiące rzeczy .do
zrobienia.
Michele i Giirio weszli z werandy
do pokoju.
— Jestem już gotów — rzeki
Michele. — .Chcę tylko zapytać signory...
Cliciał zbliżyć się do niej, lecz
Martini chwycił go za ramię.
— Nie przeszkadzaj jej; najle
piej zostawić ją w spokoju.
— Tak, tak, — dodał Marcone—■
nie 'Przeszkadzajmy jej. Bóg widzi,
ciężki to cios dla nas wszystkich; ale
chyba dla niej najcięższy. Biedaczka!
ROZDZIAŁ V.
Przez cały tydzień Bąk cierpiał
strasznie. Atak był gwałtowny; a
gubernator doprowadzony do wście
kłości nietylko nałożył mu kajdany
na ręce ; nogi, ale kazał przywiązać
go do tapczanu rzemieniami tak sil
nie, że przy najlżejszem poruszeniu
wrzynały mu się w ciało.
Bąk znosił wszystko z ponurym,
zaciętym stoicyzmem, ale szóstego
dnia nie wytrzymał ,i zaczął .błagać
więziennego doktora o dawkę opium.
Doktór byłby mu ją dat chętnie, ilecż
gubernator, dowiedziawszy się o tern,
surowo zabronił „takiej niedorzecz
ności".
— Aliboż ja wiem, na co on jej
potrzebuje? — rzekł. — Nie dałbym
złamanego, szeląga, że .przez cały ten
czas coś knuje, chce może uśpić stra
że lub coś w tym rodzaju. Po Rivarezie wszystkiego spodziewać się
można.
— Ależ, jeżeli ja mu sam zaadministruję tę dawkę, .to chyba nią
straży nie uśpi — rzeki doktór, uśmiechając się mimowoli. — A co się
tycze knowań, niema o to obawy.
Biedak ledwo zipie.
— Wszystko jedna; nie pozwa
lam. Kto chce, by go troskliwie pie
lęgnowano, musi na to swajem po
stępowaniem zasłużyć. Rivarez za
służył z nawiązką na to, co go spo
tyka. Może mu to będzie nauczką,
żeby znów krat nie piłował.
- Prawo nie dopuszcza znęca-

nia się nad więźniami — zauważył
doktór. — A to na to zakrawa.
— Prawo nic nie mówi o opium,
o ile wiem—odiparl gubernator szor
stko.
— Oczywiście, pułkowniku; decyzya w tym względzie zależy od
pana; w każdym razie niech go pan
każę rozwiązać. To zupełnie zby
teczne powiększanie mu cierpień.
Niema obawy, żeby mógł uciec. Bie
dak na nogach utrzymać się nie
może.
— Drogi panie; doktór jest (Za
równo omylnym człowiekiem, jak in
ni ludzie; a ten wcielony dyabeł sa
mego dyabła potrafiliby w błąd wpro
wadzić. Kazałem go przywiązać i
niech tak leży.
— W każdym razie, każ pan
rozluźnić trochę rzemienie. To wprost
barbarzyństwo tak skrępować chore
go człowieka.
— Nie każę ich rozluźnić ani na
cal i proszę pana, byś mi barbarzyń
stwa nie zarzucał. Jeżeli co robię,
to muszę mieć powody ipo temu.
I tak siódma noc przeszła nie
przynosząc żadnej ulgi, a żołnierz
stojący na straży przy drzwiach,
wciąż się żegnał, słuchając nieustają
cych przez cała noc jęków. Struna
wytrzymałość. Bąka pękła wreszcie.
O szóstej zrana żołnierz przed
samem zejściem z posterunku otwo
rzył drzwi i wszedł do celi. Wie
dział, że popełnia wielkie wykro
czenie przaciiw regulaminowi; ale nie
mógł odejść nie powiedziawszy temu
nieszczęśnikowi choć słowa przyja
znego współczucia.
Znalazł Bąka leżącego cicho z
przymlknięltemi oczyma i rozchyilonemi usty. Stał chwilę patrząc na nie
go, poczem pochylił się nad nim.
— Może panu czego potrzeba?
Mam tylko minutę czasu, a le -----Bąk otworzył oczy.
—- Zostaw mnie — wyjęczal. —
Zostaw mnie...
I usnął zanim, żołnierz wymknął
się z celi.
iW dziesięć dni potem guberna
tor przybył znów do biskupiego pa
łacu, ale powiedziano mu, że kardy
nał pojechał do chorego do Pieve
d‘Otta.v.o i wróci dopiero przed wie
czorem. Tegoż samego dnia, gdy
guibennator siadał właśnie do obiadu,
służący wszedł z oznajmieniem:
— Jego Eminencya piragnie wi
dzieć się z panem pułkownikiem.
Gubernator, rzuciwszy szybkie
spojrzenie w zwierciadło, by się upewnić, że mundur ma w porządku,
przybrał uroczystą postawę j wszedł
do salonu, gdzie Montanelli siedział,
uderzając zilekka dłonią o poręcz fo
tela i patrząc przez okno zatroska
nym wzrokiem.
— Powiedziano mi, żeś pan był
u mnie dzisiaj — rzeki przerywając
grzeczne wynurzenia gubernatora, z
pewną wyniosłością w głosie, jakiej
nie przybierał nigdy rozmawiając z
wieśniakami. — Zapewne w tej salmej

sprawie, w której i ja chciałbym po
mówić z panem.
— Byłem w sprawie Rivareza —
Wasza Eminencyo.
— Tak przypuszczałem. Rozwa
żyłem. ją dokładnie w tych dniach.
Ale zanim do tego przyjdziemy,
chciałbym usłyszeć, czy pan masz
mi co nowego do powiedzenia?
Gubernator pokręcił wąsa z za
kłopotaniem.
— Właściwie, to ja byłem do
wiedzieć się, czy Wasza Eminencya
ma mi oo do powiedzenia. Jeżeli W a
sza Eminencya wciąż sprzeciwia się
zwołaniu wojennego sądu, to radbym szczerze zasiągnąć rady Wa
szej Eminencyi i w tej sprawie, bo,
co do mnie — nie wiem sam, co czy
nić.
— Czy zaszło jakie nowe powi
kłanie?
— Tylko to, że w przyszły
czwartek, trzeciego czerwca, przypa
da Boże Ciało, a sprawa musi być
rozstrzygnięta tak czy inaczej przed
tem.
— Dlaczego przedtem? Cóz
sprawa Rivareza ma wspólnego z uroczystością Bożego Ciała?
— Niewymownie mi przykro
Wasza Eminencyo, że tak się skła
da, jakbym ja chciał sprzeciwiać sic
się Waszej Eminencyi; ale nie mogę
przyjąć na siebie odpowiedzialności
za spokój w mieście, jeżeli się przed
tem nie pozbędziemy Rivareza. Naj
burzliwsze żywioły z gór zbierają się
tu na iten dzień, jak Waszej Eminen
cyi wiadomo, i jest więcej, niż pra
wdopodobne, że te,n motłoch mógłby
się rzucić na bramy fortecy, by od
bić Rivareza. Oczywiście, to im się
nie uda, choćbym miał ich odrzucić
od bram salwą; ale tu w Romanii
lud ma zła krew, i gdy raz dobędzie
nożów...
— Myślę, że przy zachowaniu
pewnych środków ostrożności będzie
można tego uniknąć. Co do mnie
przekonałem, się, że z tutejszym lu
dem łatwo dojść do ładu, jeśli się z
nim odpowiednio postępuje. Oczywi
ście, gdy mu się zadanie grozić lub
gnębić go, romańczyk staje się nie
bezpiecznym. Ale, czy ma,sz pan po
wody mniemać, że coś się knuje no
wego?
— Moi zaufani agenci mówili mi
wczoraj i dzisiaj, że w całej okolicy
.wyczuwa się jakieś wzburzenie i żc
czynią się jakieś przygotowania. Ale
do czego? Gdyby to można wyśle
dzić, łatwiejby się d.aio zapobiedz
złemu. A co do mnie, po tern, co już
miało miejsce, wolę się zgóry zabez
pieczyć. Z takim szczwanym. lisem,
jak Rivarez. nie można być do zbyt
ku ostrożnym.
— Gdym słyszał ostatni raz o
Rivarezie, mówiłeś pan, że jest cięż
ko chory. Wyzdrowiał zatem?
— Jest znacznie zdrowszy. W a
sza Eminencyo. Istotnie -był bardzo
chory; o ile nie udawał choroby.
- Masz pan dane do podobnych
przypuszczeń?
6

— Hm! Doktór jest .przekonany,
że symulacyj nie było; ale to jakaś
bandzo tajemnicza choroba. W każ
dym razie zdrowieje i jeszcze tru
dniej dojść z nim do ładu, niż przed
tem.
— Cóż takiego znowu uczynił?
— Szczęściem, niewiele teraz
uczynić może — odpowiedział guber
nator, uśmiechając się na wspomnie
nie rzemieni; —■ Ale zachowanie się
jego jest nie. do opisania. Wczoraj
rano poszedłem do jego celi — nie
wyzdrowiał jeszcze do tyła, by. go
prowadzono na śledztwo i prawdę
rzekłszy, wolę, by go nie widziano
teraz. Ludzie talk są skłonni do prze
sady!
— Więc poszedłeś pan do niego?
— Tak, Wasza Eminencyo. Mia
łem nadzieję, że łatwiej będzie prze
mówić mu teraz do rozsądku.
Montanelli obejrzał gubernatora
uważnie takim wzrokiem, jakgidyby
oglądał jakieś nieznane i nieprzyjem
ne zwierzę. Na szczęście guberna
tor poprawił sobie rapcie u pałasza i
spojrzenia tego nie widział. Ciągnął
więc dalej pogodnie:
—- Nie uciekałem się do żadnych
wyjątkowych środków, ale musiałem postępować z pewną surowo
ścią — zwłaszcza, że to jest więzie
nie wojskowe — sądziłem więc, że
pewna pobłażliwość wywrze dobry
skutek. Obiecałem mu znaczne ulgi,
jeżeli będzie zachowywał się rozsą
dnie, i jak myśli Wasza Eminencya,
co mi odpowiedział? Leżał chwilęjpatrząc na mnie, jak wilk w klatce, po
czem rzeki całkiem spokojnie: „Puł
kowniku, nie mogę wstać i udustc
cię; ale malm dobre zęby, więc .lepiej
bądź zdaleka z gardłem". To istny
dziki kot.
— Nie dziwię się temu — odpo
wiedział Montanelli spokojnie. — Ale
przyszedłem tu zadać panu jedno py
tanie. Ozy pan .naprawdę wierzysz,
że obecność Rivareza w więzieniu
stanowi poważne niebezpieczeństwo
dla publicznego, spokoju?
— Jestem o tern głęboko przeko
namy, Wasza Eminencyo.
— I sądzisz pan, że, by n,niknąć
rozlewu krwi należy koniecznie po
zbyć się go- w jakiś sposób przed uroczystością Bożego Ciała?
— Mogę tytko powtórzyć, że je
żeli pozostanie tu do czwartku, tedy
nie sądzę, żeby się mogło obejść bez
zaburzeń f to poważnych.
— I sądzisz pan, że gdyby go tu
nie było to obeszłoby się bez takiej
ostateczności?
— Sadzę, że w takim razie skoń
czyłoby . się na hałasach i ciskaniu
kamieniami. Jeżeli Wasza, Eiminencya znajdzie jaki sposób pozbycia się
Rivareza .mogę ręczyć za spokój i
porządek. W przeciwnym razie oba
wiam się bandzo poważnych .na
stępstw. Jestem głęboko przekona
ny, że uknuto nowy spisek i że na
wykonanie go obrano czwartek.
Tymczasem, jeżeli tego dnia zrana
spiskowcy 'przekonają się, że Riyą.

reza w fortecy tiiema, plan upada
saqi przez się i Okazyi do walki nie
będzie. Ale jeżeli przyjdzie odpie
rać ich i może raz zaczna błyskać, to
w takim tłumie może dojść do wiel
kiego rozlewu krwi, a może i miasto
pójdzie z dymew.
— W ięc czemuż nie wyślesz go
pam do R aven n y?
— Bóg jeden wie, W asza Bminencyo, jak bamdzobym tego ipragnął.
Ale jakże -zapobiedz, by go tłum nie
odbił w drodze? Nie maim dostatecz
nej ilości żołnierzy dla odparcia
zbrojnego napadu, a wszyscy ci góra
le sa jeden w drugiego uzbrojeni.
— Zatem pan wciąż obsitajesz
przy sądzie wojennym, i żądasz me
go zezwolenia?
— Przepraszam, Wasza Eminencyę; ja proszę tylko o jedno: by
Wasza, Bmiineneya dopomogła do uniknięcia zaburzeń i rozlewu krwi.
Przyznaję, że wojskowe komisye, w
rodzaju komisy i pułkownika Freddi,
okazywały czasem zbyteczna suro
wość i zamiast uspakajać drażniły
■tylko ludność; ale sądzę, że w danym
wypadku sąd wojenny jest jedyną
drogą wyjścia i może się Okazać zba
wiennym w skutkach. W każdym ra
zie zapobiegnie rozruchom, które by
łyby straszna klęska i niewątpliwie
sprowadziłyby wznowienie wojsko
wych komisyi zniesionych przez
Jego świętobliwość.
Gubernator wypowiedział tę
przemowę z pewną uroczystością i
czekał na odpowiedź kardynała. Od
powiedź ta okazała się w równym
stopniu nierychlą, jak niespodzie
waną.
— Pułkowniku Ferrari, czy -wie
rzysz pan w Boga?
— Wasza Eimiinencyo? — wybeł
kotał pułkownik ze zdumieniem.
— Czy wierzysz pan w Boga?—
powtórzył Montamelli powstając i pa
trząc na niego badawczo. Pułkownik
powstał także.
— Wasza Bminencyo: jestem
katolikiem i kapłan, nigdy idotąd nie
odmówił mi rozgrzeszania.
Montanelli podniósł krzyż wiszą
cy Irnu na piersiach.
— A więc przysięgnlj mi pan,
ha ten Krzyż Zbawiciela,, który umarł za ciebie, żeś mi powiedział
prawdę.
Pułkownik stał oniemiały i pa
trzył na krzyż osłupiałym wzroikiem.
Nie imógł dobrze rozpoznać, kto tu
zwaryował, czy on. czy kardynał.
— Żądasz pan odamnie — ciąg
nął dalej Monitanelli — bym zezwo
lił na odebranie życia człowiekowi.
Pocałuj ten Krzyż, jeżeli śmiesz, i
powiedz mi, że wierzysz, iż to jest
jedyny sposób upiknięcia masowego
rozlewu krwi. I pamiptai pan, że jeżeJii mi skłamiesz, gubisz twą nie
śmiertelną dusze.
Po pewnej chwili gubernator
schylił się i przyłożył krzyż do ust.
— Talk mi dopomóż panie Boże,
jak w to wierzę — rzeki.
Montanelli odwrócił się zwolna.

— Jutro dam panu stanowczą
odpowiedź. Ale przedewszystkiern
muszę zobaczyć Rivareza i pomówić
z nim sam na sam.
— Wasza Bminencyo — jeżeli
mi wolno zrobić jakąś uwagę — W a
sza Eminencyą pożałuje tego. Muszę
też nadmienić, że wczoraj przez
strażnika dopraszał sie u mnie o wi
dzenie z Wasza Eminencyą, ale prze
szedłem nad tern do porządku dzien
nego, b o ---------— Przeszedłeś pan nad tern do
porządku dziennego? — powtórzył
Montanelli.—'Człowiek w takiem po
łożeniu prosi pana o coś, a pan prze
chodzisz nad tern do porządku dzien
nego!
— Bardzo mi przykro, jeżeli
Wasza Eminencyą ma mi to za złe.
Ghciałem oszczędzić Waszej Eminencyi nieprzyjemności, bo znam Rivareza ido tyła, by wiedzieć, że
chciał tylko wyrządzić jakąś zniewa
gę Waszej Bminencyi. I w istocie,
Wasza Eminencyą pozwoli sobie po
wiedzieć, że byłoby wielką nieroz
tropnością pozostać z nim sam na
sam; to naprawdę niebezpieczny
człowiek tak dalece, że musiałem
użyć pewnych łagodnych środków
ostrożności-----— I pan naprawdę sądzisz, że
może być niebezpieeznym człowie
kiem chory, bezbronny i do którego
zastosowano pewne łagodne środki
ostrożności?
Montanelli- wypowiedział to spo
kojnie ; ale pułkownik wyiezuł dotkli
wą pogardę w jego słowach i zaczer
wienił się.
— Wasza Bminencya uczyni,
jak uważa za najlepsze—rzeki szty
wno — ja tylko chctałam, oszczędzić
Waszej Emiuencyi przykrości słu
chania strasznych bluźnierstw tego
człowieka.
— A jak pan sądzisz, co jest
większą przykrością dla chrześcianina: lusłylszeć jakieś ibluźniercize sło
wo, czy -opuścić bliźniego rw niedoli?
Gubernator stał wyprostowany i
sztywny, z twarza urzędową, jakby
drewnianą. Był do głębi obrażony
zachowaniem się Montanelii‘ego i okazywał to, przybierając niezwykle
ceremonialną postawę.
— G której godzinie Wasza Emłnnecya życzy sobie odwiedzić
więźnia? — zapytał.
— 'Pójdę do -niego zaraz.
— Wedle woli Waszej Bminen
cyi. Jeżeli Wasza Bmiineneya po
zwoli, poślę kogo, by uprzedzono
więźnia.
Gubernator zstąpił ip-rzy tych
stówach z piedestału swej urzędni
czej sztywności. Za nic nie ichciał,
by Montanelli przekonał się naocznie,
jakie to byty owe ..łagodne środki".
— Dziękuję panu; wolę go •zo
baczyć bez żadnych -przygotowań.
Idę stąd prosto do fortecy. Do wi
dzenia, pułkowniku; możesz pan okiwać ijutro mojej odpowiedzi.
Dalszy ciąg nastąpi.
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Z dziejów cenzury
warszawskiej.
Urywek.

W dniu 5 listopada 1852 roku prze
stano do Komitetu cenzury pakę z książ
kami z komory głównej, nadesłaną z za
granicy, adresowaną do Samuela Orgel
branda w Warszawie. P rzy rewizyi zna
leziono 407 egzemplarzy litografii kolo
rowanej bez wizy cenzora; Wezwano
Orgelbranda dla wytlómaczenia się. Co
powiedział Orgelbrand, to zapisał refe
rent; że zaś odpowiedź ta .nie zaspokoiła
prezesa Komitetu, przeto polecił wstrzy
mać rozpowszechnienie tego -wydawni
ctwa, dopóki cała ta sprawa nie będzie
szczegółowo rozpatrzoną w Komitecie
cenzury.
Jeden z cenzorów sprawę tę opisał
w następującym referacie:
„Wezwany Orgelbrand do wytlóma
czenia się złożył egzemplarz dziełka
p. t. Assarmont, zabawa historyczna przez
autorką Pamiątki po dobre! matce, wyda
nie nowe, z wizą 'Komitetu cenzury wi
leńskiej i podpisem cenzora -Pawła Kukolnika, oraiz biletem do puszczenia w obieg publiczny, i oświadczył, iż litografie
te -należą do pomienionego dzieła, druko
wanego przez brata jego, Maurycego Or
gelbranda w Warszawie, za upoważnie
niem cenzury wileńskiej; litografia wy
konaną została za granicą dla taniości
kosztów.
1°. Wydawca znanym już jest, jako
obwiniony o przedruk dziełka p. t. Noc
letnia, wydanego w Wilnie w drukarni
Blumowicza w foku 1850 a zakazanego
przez Komitet cenzury zagranicznej w
Petersburgu w styczniu 1851 r. za Nr. 40;
oraz dzieła p. t. Pielgrzym w Dobromilu,
przedrukowanego w r. 1852 w Wilnie,
zakazanego podobnież przez tenże Komi
tet w r. 1846 za Nr. 94.
2°. 2e dziełko p. t. Assarmot, jak
kolwiek pierwsze wydanie wyszło w r.
1829, to jest przed samą rewolucyą w
Warszawie, a następnie za granicą — po
reorgani-zacyi wszakże Komitetu cenzury
warszawskiej, zawsze zakazane było bez
warunkowo przez tenże Komitet z powo
du dążności wyłącznie patryotycznej pol
skiej i zasad przeciwnych przepisom rzą
dowym.
3°. Nakoniec, autorką tego dziełka
jest znana w literaturze polskiej pani z
Tańskich Hoffmanowa, której prawie
wszystkie pisma historyczne dla tych
samych powodów przez Komitet cenzu
ry zagranicznej w Petersburgu i .przez
Komitet cenzury warszawskiej są zaka
zane. Te główne przyczyny .były dosta
teczną wskazówką, jakiej natury może
być to dziełko, bliższy atoli jego rozbiór
dokładniej i dążność i cel tegoż objaśnk
Podług właściwego tytułu tak w pier
wszym jak i w następnych wydaniach,
autonka dodała, że jest to zabawa histo
ryczna z dziejów polskich, ułożona dla
dzieci, iktóre to wyrażenia (podkreślone)
w wydaniu wileńskiem opuszczone zosta
ły. Zabawa ta w kształcie gry ułożona.
Są to z historyi polskiej wyjęte najważ
niejsze zdarzenia, których znaczenie
wyobraża osobna wielka tablica, z 63 ta
bliczek kolorowanych składająca się.
Tablica więc ta, o ile jest podstawą całej
gry, o tyle także najważniejszym powo
dem jej szkodliwości, tekst albowiem,
mianowicie w wydaniu wileńskiem, w
tych samych miejscach, gdzie opisuje
zdarzenia obojętnie, tabliczka objaśnia go

inaczej i co innego tlómaczyć pozwala.
Ody zaś wykład tych tabliczek może bez
tekstu się obejść, grający zaś, zachowu
jąc, tylko sposób, może im dać dowolne
tlómaczenie. do czego usposabia go
tekst, napomykający tylko zdarzenia, lub
rycina, która się inaczej da zastosować i
która właśnie w zagranicznych wyda
niach podobnie jest tlómaczoną. Na do
wód czego weźmy dla .przykładu kilka
tabliczek i spróbujmy .je w takim sposo
bie wytłómaczyć.
Nr. 36. W tekście na str. 20 napi
sano, że: „Za panowania króla Aleksan
dra Jagiellończyka Michał Gliński prze
szedł na stronę nieprzyjaciół i przeciw
braciom wojował, umarł zaś w więzie
niu". Tabliczka przedstawia wnętrze wię
zienia. Gdy zaś wiadomo z historyk że
kniaź Gliński przeszedł na stronę Rosy:
i za zdradę tejże umarł w więzieniu —
zatem rosyanie są tu nazwani nieprzyja
ciółmi, a źle myślący wykładaoz tej ta
bliczki wyobrażenie więzienia może za
stosować do nowoczesnych politycznych
winowajców i t. p.
,Nr. 39. ’W tekście na str. 21 napi
sano, że „Zygmunt August, połączywszy
Litwę z Koroną, złączył w jedno Pogoń
i Orla, herby Litwy i Polski". Tabliczka
zaś przedstawia wśród krzaków leżące
na ziemi dwie pły.ty kamienne z wyobra
żeniem na jednej białego orła, na drugiej
pogoni, które, jak wiadomo, były tak
że gojlłem rewolucyi 1831 roku, a które
można wytłómaczyć grobem Polski, historyą rewolucyi i t. p.
Nr. 46. W tekście na str. 24 napi
sano, że „Za Zygmunta III Stanisław
Żółkiewski, hetman polski, z niejednej
wojny jako tryumfator .powrócił"; ta
bliczka zaś przedstawia tylko wóz try
umfalny rzymski. I jedno i drugie zdaje
się być obojętne, ale niech wykład będzie
takim, jakim go mieć chciała autorka, na
pomykając tylko zdarzenie, — to wtedy
tłómaczący powie, że hetman Żółkiewski
wrócił w tryumfie z wojny Moskiewskiej,
wiodąc za sobą na wozie tryumfalnym
carów Szujskich i 4. d.
Nr. 58. W tekście na str. 30 napi
sano, że. „Za panowania Stanisława Au
gusta na sejmie czteroletnim, słusznie
wielkim nazwanym, konstytucja ułożona
została, a laskę marszałkowską piasto
wał cnotliwy Stanisław Małachowski".
Tabliczka zaś przedstawia otwartą księ
gę z wstęgą szafirową i laską marszałka.
Ten sejm rewolucyjny 1791 r„ który rząd
rosyjski potępił, nazwany jest słusznie
wielkim. Wykładacz tabliczki doda, że
wzmiankowana konstytucya jest to ogło
szenie prawa w dniu 3 maja 1791 za
padłego, a kolory księgi są to ówczesne
godła narodowe i t. p.
Nr. 59. Tekst na str. 30 pisze, że
„Tadeusz Kościuszko ujął pałasz i nie
złożył go, póki sił stało"; a tabliczka
wyobraża dwie ręce w rękawach mun
durowych z pałaszem do góry wzniesio
nym. Tu wykładacz doda, że ręce te to
ręce Kościuszki, kiedy ten przysięgał w
Krakowie na rozpoczęcie rewolucyi 1794
r„ t. j. wojny przeciw Rosyi, i t. d., w takiem go bowiem położeniu ówczesne ry
ciny przedstawiają".
Prezes cenzury warszawskiej, prze
czytawszy referat, polecił przełożyć go
na język rosyjski, a następnie .przesłać
go generałowi Bibikowowi do Wilna,
który był także prezesem cenzury wi
leńskiej.
Abc.

7<r pozwoleniem niem ieckiej cenzury wojennej.

Prometeusz — Paraklet.
Z prac i rozmyślań .nad ideami ro
mantyzmu polskiego powstała książka
p. Julii Dicksteinówny .p. t. Prometeusz—
Paraklet. Wszystko w niej tchnie eksta
zą i upojeniem poezyą wielkich naszych
romantyków. Zaczarowany kraj prawo
dawców natchnienia staje isie księgą myśli
metafizycznej o losach doczesnych pol
szczyzny i do tego kraju powraca stale
p. Dicksteinów.na po busolę sądów swo
ich i zachwytów artystycznych. W
książce znajdujemy „Słowo o Adamie
Asnyku". „Jeremi 'Polski" — rzecz o U'jejskim, „Trzy fazy twórczości Narcyzy
Zmichowsikiej", „Mieczysław iRomano-wski i .przedzgonne chwile romantyzmu
polskiego", wreszcie odczute studyum
p. t. „Z rozłamów wielkiego ducha". In
teresujący jest przyczynek do zrozumie
nia indywidualności M. Karłowicza. Mu
zyka jego z Tatr płynąca .została ujęta
na głębokich tłach przyrody-matki, koicielki dum samotnych. I wyczarowała z
niej p. Dicksteinówna konterfekt mu
zyczny o rysach tak wyraźnie i zjawi
skowo panteistycznych, że „godziny
przeżyte w tej ipólświadomości są jakby
chwilowem powrotem do niebytu i dają
one spokój wobec życia i śmierci, mó
wiąc o wiecznej pogodzie roztopienia się
we. •wszechistnieniu".
Oryginalnych ujść romantyzmu p.
Dicksteinówna nie wyjawia, za to dobrze
referuje, wykazując nieraz dużą znajo
mość przedmiotu i doskonałe przygoto
wanie filozoficzne oraz obycie z metoda
mi romantycznego wy.ślenia. Szczególnie
interesujący w tym względzie jest arty
kuł p. t. „Od mitów ku wierzeniom", w
którym autorka z ciepłem wewnętrznem
mówi o zagadnieniach religijnych, ale
traktuje cały ten świat w sposób racyo.nalistyczny.
•Studya p. Dicksteinówny nie są pra
cami krytycznemi. Powstały z wewnę
trznej potrzeby zachwytu; nie wartościu
ją poszczególnych zjawisk literackich z
punktu widzenia ideologicznego czy też
filologicznego lub formalistycznie - este
tycznego, lecz mówią o przeżyciach intellektualnie-uczuciowych autorki. Z tego
też względu styl książki przypomina
rapsod prozodyjny i rozlewa się w szero
kiej kantylenie zwrotów retorycznych,
pięknych i miłych. Osobowość p. Dicksteinówny mówi przez nie w pierwszym
rzędzie i to jest naprawdę najbardziej
interesującą treścią dla każdego wrażli
wego na piękno wzruszeń intellektualnych człowieka.

Prasa warszawska.
P. Stanisław 'Jarkowski wydał inte
resującą broszurkę p. t. „Prasa warszaw
ska od początku sierpnia 1914 r. do koń
ca grudnia 1915 ,r.“. Broszurka ta ma
dużą wartość informacyjną i może do

skonale służyć, jako świetny materyał
oryentacyjny dla historyka, choć p. Jarkowski nie omawia bliżej kierunków
pism, lecz tylko zadawala się samem
wyliczeniem tytułów. Włącza p. Jarkowski w swój spis i pisma cudzoziem
skie wychodzące w Warszawie. Notuje
też skrzętnie warunki, jakie się wytwo
rzyły .podczas wojny dla prasy polskiej.
Wszystkie rozporządzenia niemieckie oku.pacyjne dotyczące' prasy zebrał p.
Jankowski również. Praca ta zjawiła się
już w „Kalendarzyku historyczno-politycznym K. O. st. m. W.“. Obecnie w
osobnej odbitce p. Jarkowski rozszerzył
trochę jej ramy. Dla bibliografów w
każdym razie jest to nabytek oryenta
cyjny arcycenny.

Jednodniówka Łowicka.
Ks. M. Cichocki z racyi upamiętnie
nia obchodu Konstytucyi majowej w Ło
wiczu zainicyował wydanie miłej jedno
dniówki. Dochód z tego wydawnictwa
przeznaczono na kwestę ogólnokrajową
p. t. „Ratujcie dzieci". Jednodniówka za
wiera cały szereg interesujących prac,
z których „Po wielu, wielu latach", „Niech
żyją wszystkie stany" zasługują bez
względnie na wyróżnienie. Ilustracye
wskazują, że pochód w Łowiczu odbył
się bardzo okazale. Interesujący jest ar
tykuł ,p. t. Łowicz w r. 1914/1916. Dwie
średnie uczelnię pracują tu pod kierowni
ctwem p. K. Kostro i p. Bronisławy Bro
nikowskiej. Zaprowadzono w Łowiczu
oświetlenie elektryczne, zmieniono nazwy
ulic na iniemieckie, ale obecnie z rozpo
rządzenia władz cywilnych dawne nazwy
mają być .przywrócone i podane w dwóch
językach. P. E. Detkenis informuje bar
dzo szeroko o działalności Łowickiego
Okręgowego Tow. Rolniczego przed woj
ną i podczas niej do maja 1916 r. Jedno
dniówka Łowicka może zainteresować
nietylko Łowiczan, lecz szęrokie koła
uspołecznionych i myślących o przyszło
ści naszej obywateli.

Tempore belli.
Wykwintny poeta, F. Mirandola, wy
dał zbiorek wojennych opowieści p. t.
„Tempore belli". Prosta opowieść wra
żeń przeżytych .podczas okupacyi rosyj
skiej w Galicyi jest tu najbardziej arty
stycznie wymowną rzeczniczką talentu
p. Fr. Mirandoii. Ile razy bowiem prag
nie autor zrobić „nastrój" — chybia.
Sztuczne okropności, pomalowane nawet
bardzo sadzami na czarno, wcale nie
przerażają. Ale .za to proste „opowiada
nie", niemal fotograficzna płyta, krew
ścina w żyłach. „Opłaciło się" też otwie
ra dzikie zakamarki duszy stepowej
kozactwa, która dla nędznej latarki ele
ktrycznej waży się na morderstwo. Mie
szczaństwo galicyjskie nie wygląda po
nętnie pod piórem p. Mirandoii. Złoto ro
syjskie znajduje tu dostęp łatwy, a szam
pan sprowadza z drogi cnoty najbardziej
cnotliwe panienki. Na domiar wszystkie
go, gdy wojska austryackie wracały, ten
kaliber obywateli galicyjskich ewakuo
wał się wraz z władzą okupacyjną.
W beletrystyce czasów obecnych,
odtwarzających przeżycia wojenne, książ
ka opowieści p. Mirandoii jest ciekawym
psychologicznym i obyczajowym przy
czynkiem. Warto ją .przeczytać. Lite
racko pisana jest doskonal;.

Klisze i druk wykonane w Zakładach Grancznyeh Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów.
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