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Jeżeli, łaskawy czytelniku, lubisz pamiątki dziejów 
ojczystych, to przejeżdżając przez miasto Pryłuki 
w guberni połtawskiej, usłuchaj mojej rady: zatrzy
maj się w nim na dobę, a gdyby właśnie była nie je
sień i nie zima, możesz tam pozostać nawet dwie do
by i, po pierwsze, poznać się z ojcem protojerejem 
Ilją Bodianskim*, a po drugie, zwiedzić w towarzyst
wie tegoż ojca protojereja na pół zniszczony mona- 
ster Hustynię2, z drugiej strony rzeki Udai, w odle
głości trzech wiorst od miasta. Mogę cię zapewnić, 
drogi czytelniku, że żałować nie będziesz. Jest to 
istne opactwo Saint-Clair 3. Znajduje się tu wszystko: 
i kanał głęboki a szeroki, napełniany ongiś wodą z ci
chej Udai, wał, i na wale wysoki zębaty mur z we
wnętrznymi galeriami i strzelnicami, i nieskończone 
lochy czy katakumby, i płyty grobowe wrośnięte 
w ziemię pomiędzy ogromnymi, uschniętymi w górze 
drzewami, które być może posadził tutaj sam kty- 
tor 4. Słowem, znajduje się wszystko, co jest potrzebne 
do najzupełniejszego obrazu w duchu romansopisar- 
skim, ma się rozumieć, pod piórem jakiegoś Waltera 
Scotta albo innego podobnego opisywacza przyrody. 
A ja... wskutek ubóstwa swojej wyobraźni (mówiąc 
szczerze) nie wziąłbym się do takiej pracy, a zresztą, 
wyznam, nie o to mi w danym razie chodzi. O ruinach
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Samojłowiczowskiej fundacji5 wspomniałem tylko tak 
sobie, dla zaokrąglenia mojej opowieści.

Ja, proszę państwa, zwiedziłem te ruiny na zlece
nie Kijowskiej Komisji Archeologicznej i, ma się ro
zumieć, przy pomocy czcigodnego ojca protojereja 
ustaliłem, że monaster został ufundowany przez nie
szczęśliwego hetmana Samojłowicza w roku 1664,
0 czym świadczy jego portret jako ktytora, wymalo
wany na ścianie wewnątrz nawy cerkiewnej.

Dowiedziawszy się o tym wszystkim i narysowaw
szy, jak umiałem, główne, czyli święte wrota tudzież 
cerkiew o pięciu kopułach, pod wezwaniem Piotra
1 Pawła, a na dodatek jeszcze refektarz i cerkiew, 
gdzie został pochowany świętej pamięci dostojny ksią
żę Mikołaj Grigoriewicz Repnin6, oraz ocalałe cyklo- 
piczne bratnie ognisko — zrobiwszy, mówię, wszystko 
to, jak mogłem najlepiej, zamierzałem już nazajutrz 
opuścić Pryłuki i udać się do Lubnów celem obejrze
nia monasteru, który został ongiś wzniesiony przez 
nabożną matkę Jaremy Korybuta Wiśniowieckiego7. 
Ułożyłem już nawet swoje manatki w walizce i chcia
łem faktora Lejbę posłać po konie na stację poczto
wą, kiedy nagle wchodzi mój gospodarz i mówi:

— Niech pan nawet nie próbuje wyjechać, niech 
pan tylko popatrzy, co się dzieje na ulicy.

Wyjrzałem przez okno — i rzeczywiście: brudną 
ulicą ciągnęły dwie olbrzymie karety, kilka powozów, 
bryczek, krytych wozów i wreszcie zwykłe furmanki.

— Co to wszystko znaczy? — spytałem swojego go
spodarza.

— A to znaczy, że jeden z potomków sławnego pry- 
łuckiego pułkownika8, współczesnego Mazepy9, ob
chodzi jutro imieniny.

Trzeba zaznaczyć, że mój gospodarz był powiato
wym wykładowcą historii Rosji i lubił się popisać
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swoją wiedzą, zwłaszcza wobec kogoś wykształco
nego.

— Czyżby więc ten cały transport podążał do so
lenizanta?

— E! To dopiero początek. Niech pan popatrzy, co 
będzie pod wieczór: w mieście zrobi się tłok.

— Pięknie. Ale cóż mnie obchodzi pański soleni
zant?

— A to obchodzi, że weźmiemy trójkę dobrych ko
ni i zaraz o świcie popędzimy do Dihtiarów.

— Do jakich Dihtiarów?
— Ano do solenizantowych.
— Przecie ja go nie znam!
— To się pan pozna.
Zamyśliłem się. — A może by istotnie machnąć się 

w roli poszukiwacza starożytności i popatrzyć na im
prowizowaną zabawę wiejską? Będzie to coś nowego. 
Dobrze! — I nazajutrz pojechaliśmy z wizytą.

Zaczęło się od tego, iż zabłądziliśmy, i to nie z po
wodu zmroku, choć było jeszcze ciemno, kiedy wy
jechaliśmy z miasta, ale dlatego że woźnica (prawdzi
wy mój ziomek!) przejechawszy udajską groblę puścił 
lejce, a sam zamyślił się o czymś i konie, nie będąc 
głupie, poszły gościńcem w kierunku Romnów, ma 
się rozumieć, z przyzwyczajenia. No i przyjechaliśmy 
do wsi Iwanycy; pytamy pierwszego napotkanego chło
pa, jak się dostać do Dihtiarów.

— Do Dihtiarów? — mówi chłop. — A walcie pro
sto na Pryłuki.

— Jak to — na Pryłuki? Przecie my jedziemy 
z Pryłuków.

— To nie powinniście byli stamtąd jechać — odpo
wiedział chłop zupełnie obojętnie.

— Więc jakże teraz trafić do Dihtiarów, żeby nie 
wracać do Pryłuków? Hę? — spytałem.
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— Za pozwoleniem, jest tu gdzieś niedaleko wieś 
Sokyryńce, też własność potomka sławnego pułkow
nika. Może on zna tę wieś?

— A znasz, ziomku, Sokyryńce? — spytałem ohłopa.
— Znam! — odpowiedział.
— A Dihtiary daleko są od Sokyryńców?
— Ni.
— To pokaż nam drogę do Sokyryńców, a tam już 

jakoś znajdziemy Dihtiary.
— Chodźcie za mną — wyrzekł chłop i poszedł uli

cą poprzedzając trójkę naszych dzielnych koni.
Poprowadził nas obok starej drewnianej jednoko- 

pułowej cerkwi i czworokątnej dzwonnicy z belek, 
która przypomniała mi obraz mojego niezapomniane
go Sternberga10 pod tytułem „Poświęcenie pasek”. 
I zrobiło mi się smutno. Przy nazwisku Sternberga 
wiele, wiele rzeczy mi się przypomina.

— No i macie drogę prosto na Sokyryńce! — mówił 
chłop pokazując ręką na ledwo widoczną dróżkę, któ
ra błyszczała pomiędzy gęstą zieloną pszenicą.

Godzi się zauważyć, że woźnica nasz w ciągu ca
łej drogi z Pryłuków do Iwanycy i podczas mojej roz
mowy z chłopem bez przerwy milczał i przemówił 
dopiero wtedy, gdy zobaczył zza ciemnej smugi lasu 
białą, blaszaną kopułę cerkwi:

— Są Sokyryńce! i znowu oniemiał. Jest to po
wszechny charakterystyczny rys moich rodaków. Ro
dak mój, jeśli coś zrobi należycie, to się nie nagada 
o swoich zdolnościach, a jeśli nie daj Boże skrewi, to 
się staje zupełną rybą.

W Sokyryńcach dowiedzieliśmy się o drogę do Dih- 
tiarów i pojechaliśmy sobie z Bogiem pomiędzy zie
loną pszenicą a żytem.

Mojemu współtowarzyszowi niezbyt, zdaje się, 
przypadła do gustu taka podróż, tym bardziej że pra
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gnął wyglądać na eleganta (a trzeba dodać, iż ubrani 
byliśmy całkiem po balowemu). Milczał tak samo jak 
nasz woźnica i nie rzekł nawet: Są Sokyryńce! — tak 
był rozjątrzony kurzem i innymi mankamentami dro
gi. Ja natomiast, mimo fraka i innych szczegółów 
stroju, byłem zupełnie spokojny, a nawet szczęśliwy, 
patrząc na nieobjęte przestwory zasiane żytem i psze
nicą. Wprawdzie i do mojego serca wkradał się smu
tek, ale smutek innego rodzaju. Myślałem i zapyty
wałem Boga: — Panie, dla kogo pole to jest zasiane 
i zieleni się? — Chciałem nawet zadać moje smutne 
pytanie towarzyszowi podróży, ale po namyśle nie 
zrobiłem tego. Gdyby nie to przeklęte pytanie, tak 
nie w porę zrodzone w mojej duszy, byłbym najzu
pełniej szczęśliwy, kąpiąc się, że tak powiem, w lekko 
kołyszącym się morzu świeżej zieleni. Im bardziej 
zbliżaliśmy się do balu, tym coraz smutniej mi się ro
biło, tak że gotów byłem zawrócić, i jak się to mówi, 
wziąć nogi za pas. Patrząc na obdartych wieśniaków, 
którzy mijali nas po drodze, bal ten wydawał mi się 
jakimś nieludzkim weselem.

Tak czy owak dobrnęliśmy wreszcie do naszego ce
lu już przed zachodem słońca. Nie opisuję państwu 
ani wspaniałych dębów, zasadzonych przed wiekami 
i tworzących las oświetlony promieniami zachodu, po
śród którego wznosił się kopulasty belweder olbrzy
miej pańskiej rezydencji, ani tej szerokiej przesieki 
czy alei, wiodącej do domu, ani rozległej wsi, zapcha
nej powozami, końmi, lokajami i stangretami. Nie opi
suję dlatego, że przed samym wjazdem do alei powi
tała nas nieskończona kawalkada amazonek i amazo- 
nów i do reszty zbiła mię z pantałyku. Ale towarzysz 
mój nie stracił rezonu. Zręcznie wyskoczył z wozu 
i po junacku kłaniał się wszystkim po kolei uczestni
kom kawalkady, z czego wywnioskowałem, że z niego
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kpiarz nie lada. Kiedy już minął nas cały orszak ama- 
zonów, a potem groomów czy dżokejów, również wy
siadłem z wozu, zapłaciłem naszemu./woźnicy, odpo
wiedziawszy mu na pytanie: — Gdzież ja będę noco
wał? — W zielonej dąbrowie, ziomku! — po czym 
woźnica gwizdnął i pojechał do wsi, a myśmy skro
mnie poszli wspaniałą aleją do pańskiego domu. Ale 
żeby sobie nadać wygląd choć jako tako dżentelmeń
ski, wstąpiliśmy do tak zwanej kawalerskiej oficyny, 
stojącej nie opodal głównego gmachu, gdzie zastaliś
my grono dżentelmenów w sytuacji nader nieobyczaj- 
nej. Zwykle bywa tak, że ludzie po dosyć skompliko
wanym obiedzie i nielichej pijatyce oddają się ma
rzeniom sennym, a u nich wyszło coś przeciwnego. 
Skakali, krzyczeli i wyrabiali diabli wiedzą co, i wszy
scy, ma się rozumieć, w szkockich ubiorach12. Cy
nizm, żeby już nie powiedzieć: ohyda — i nic więcej! 
Wirgiliusz13 mój wystarał się jakoś o miednicę i ce
brzyk z wodą, umyliśmy w sieni nasze oblicza i oku
rzywszy fraki za pomocą wytrząsania, udaliśmy się do 
ogrodu w nadziei, że spotkamy gospodarzy.

Nadzieja nas nie zawiodła. Weszliśmy najpierw do 
domu i przeszedłszy dwie sale znaleźliśmy się na ta
rasie zastawionym najwspanialszymi kwiatami; zstą
piwszy z tarasu skierowaliśmy się dalej dróżką sta
rannie posypaną piaskiem i przez zieloną łączkę, któ
rą przez patriotyzm ochrzciliśmy mianem lewady, do
staliśmy się do ogrodu. Ku niemałemu swemu zdzi
wieniu stwierdziłem, iż był to ogród nie angielski i nie 
francuski, lecz zwykły naturalny dębowy las, czyli 
dąbrowa. I gdyby nie żółte ścieżki, błyszczące pomię
dzy starymi, ciemnymi dębami, zapomniałbym zupeł
nie, że znajduję się w wielkopańskim ogrodzie, a nie 
w jakimś rezerwacie leśnym. Wirgiliusz mój podpro
wadził mię do olbrzymiego, wysokiego, rozłożystego
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dębu i pokazał mi na jego pniu nieduży otwór, jakby 
małe okienko, mówiąc: — Niech no pan tam zajrzy!
— Zajrzałem i, ma się rozumieć, nic nie zobaczyłem.
— Niech pan się lepiej wpatrzy! — Usłuchałem jego 
rady i dostrzegłem coś w rodzaju ikony Matki Bos
kiej. Rzeczywiście była to ikona Matki Boskiej Irża- 
wieckiej (jak mi wyjaśnił mój Wirgiliusz) wbudowa
na w to drzewo przez znamienitego pułkownika pry- 
łuckiego w rok po bitwie pod Połtawą 14.

Słuchając objaśnienia tego historycznego faktu nie 
zauważyłem, jak wyszliśmy znów na lewadę, gdzie 
też spotkaliśmy gospodarza i gospodynię, otoczonych 
tłumem roześmianych gości.

Wirgiliusz mój, dość zręcznie jak na powiatowego 
pedagoga, ukłonił się gospodarzowi i gospodyni, po 
czym gospodarz protekcjonalnie podał mu wskazujący 
palec lewej ręki, ozdobionej kosztownym sygnetem. 
Wirgiliusz mój uniżenie chwycił ten palec obiema rę
koma i przedstawił mię jako swojego przyjaciela i ko
legę po naukowym fachu. Ja ze swej strony też się 
ukłoniłem, prawdę mówiąc, za bardzo po uczonemu, 
to znaczy niedżwiedziowato, w rezultacie czego tłum 
gości powiększył się o dwóch uczestników.

Nie opisuję państwu ani gospodyni, ani gospodarza, 
dlatego że podczas naszej audiencji na dworze było 
prawie ciemno, zatem szczegółów nie mogłem po
strzec. A żeby nie wiem jak był piękny obraz w ca
łości, gdy jednak artysta zlekceważy szczegóły, dzie
ło jego zostanie tylko szkicem, na który prawdziwy 
znawca i miłośnik popatrzy, głową pokiwa i odejdzie 
z westchnieniem do portretów Zarianki15 zachwycać 
się godłami państwowymi, z zabójczą dokładnością od
tworzonymi na guzikach jakiegoś munduru.

By więc uniknąć kiwania głową znawcy i miłośnika 
dokładnie wykończonych obrazów, ograniczę się tyl
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ko do pierwszego wrażenia, co według opinii psy
chologów jest najważniejszym rysem przy charakte
ryzowaniu postaci.

Pierwsze wrażenie, jakie na mnie wywarła gospo
dyni, było jak najprzyjemniejsze, gospodarz natomiast 
wcale mi się nie spodobał. Może to jednak wskazują
cy palec lewej ręki, tak łaskawie podany mojemu 
przyjacielowi, stał się przyczyną owego nieprzyjem
nego odczucia. Wesoły tłum gości powoli dążył ku do
mowi, wspaniale już oświetlonemu wewnątrz, a na 
tarasie pomiędzy cudownymi kwiatami i drzewami 
cytrynowymi dopiero zawieszano różnokolorowe lam
piony.

Ledwo gospodarz i gospodyni weszli na taras, a już 
orkiestra pańszczyźnianych chłopów zagrała słynnego 
marsza z „Wilhelma Telia” 16. Po marszu niezwłocz
nie nastąpił polonez i bal rozpoczął się w całej swojej 
okazałości.

Pewien uczony mąż, bodajże baron Bodę, pojechał 
z Teheranu do ruin Persepolisu17 i opisał dość dokład
nie swoją podróż do samej doliny Mardaszt; gdy zaś 
zobaczył majestatyczne ruiny Persepolisu, powiedział:
— Ponieważ wielu podróżników opisywało te znako
mite ruiny, więc nie mam tu nic zupełnie do roboty.
— I ja mogę powiedzieć to samo, patrząc na prowin
cjonalny bal, aczkolwiek podróż moja nie miała na 
celu opisywania go i nie związana była z takimi tru 
dnościami jak podróż z Teheranu do ruin Persepolisu, 
a zresztą i porównanie moje, prawdę mówiąc, jest 
bardzo nienaturalne. Ale cóż robić — co pod rękę 
wpadło, to się daje.

Proszę przeczytać którąkolwiek powieść: wszędzie 
państwo znajdą opisanie jeżeli nie stołecznego, to 
przynajmniej prowincjonalnego balu z różnymi, ma 
się rozumieć, dodatkami co do strojów, sposobów al
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bo .manier, a nawet samych fizjonomii, tak jakby 
przyroda dla prowincjonalnych lwic i lwów tworzyła 
odrębne formy. Wierutne głupstwo! Formy są te sa
me i lwice, i lwy — te same, a jeżeli istnieje pomię
dzy nimi jakaś różnica, to tylko ta, że prowincjonalne 
lwice i lwy wyglądają bardziej swojsko niż stołeczne, 
czego (o ile mi wiadomo) opisywacze prowincjonal
nych balów nie zauważyli.

A więc wszystkie bale zostały już opisane, poczy
nając od balu na „Fregacie Nadzieja” 18, kończąc na 
rosyjskiej hulance według wzorów niemieckich, gdzie 
usf-sysolscy19 chłopcy trochę podokazywali.

I w stosunku do prowincjonalnego balu mogę śmia
ło rzec, iż nie mam nic do roboty, chyba tylko podzi
wiać świeże, zdrowe twarzyczki miejscowych piękno
ści.

Jedno mię trochę zakłopotało na tym balu, to mia
nowicie, że nie było widać ani jednego munduru, mi
mo iż w powiecie pryłuckim stacjonował batalion 
strzelców. Nie mogąc dociec przyczyny owej absen
cji, zwróciłem się do mojego Wirgiliusza.

A Wirgiliusz mój w tym czasie wykonywał w ka
drylu najklasyczniejsze pas. Czekałem cierpliwie na 
ostatnią figurę tańca, a tymczasem usiłowałem roz
wiązać zagadkę za pomocą przypuszczeń. — Może — 
myślałem — oni... tego? — Ale nie, takie praktyki 
właściwe są raczej huzarom i w ogóle kawalerii, a to 
przecie piechury, w dodatku z uczonym K antem 20. 
Nie, tu z pewnością chodzi o coś innego!

W tej chwili kadryl skończył się i mój Wirgiliusz, 
spocony, podszedł do mnie.

— No, jak tam wygląda nasz taniec? — spytał ocie
rając pot z czoła.

— Owszem, dość ładnie — odpowiedziałem z roz
targnieniem. — Ale proszę mi wytłumaczyć — doda
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łem prawie szeptem — dlaczego nie ma na balu woj
skowych?

— Bo ich prawie nigdzie nie przyjmują, tym bardziej 
w takim domu jak dom naszego amfitriona 21.

— Dziwna rzecz! — pomyślałem i po chwili spyta
łem:

— A panny nic na to?
— Nic.
— Zupełnie nic?
— Zupełnie nic.
Wtem zagrano walca i mój mentor zaczął wirować 

z jakąś apetyczną brunetką. A ja przecisnąwszy się 
z trudem przez tłum widzów, to jest tłum pokojówek 
i lokajów zgromadzony przy otwartych drzwiach, wy
szedłem na taras i myślałem o tym, jak

Szybko wciąż idziemy naprzód.

Bal był ukoronowany najwspanialszą kolacją i nie 
zroszony, nie zapity, ale dosłownie zalany szampanem 
wszelkich możliwych marek. Zbytek ten podziałał na 
mnie wprost zastraszająco.

Po kolacji amfitrion zaproponował grossvatra 22, co 
wszyscy goście przyjęli z radosnym aplauzem.

Grossvater zaczął się i trwał z całą wiejską prosto
tą aż do wschodu słońca.

Piękne kobiety, zwłaszcza te, które mogłyby być 
bohaterkami Balzaca 23, to znaczy kobiety niepierwszej 
młodości, nie radzę wam tańczyć do białego ranka! 
Władza, którą przy świetle lichtarzy zdobywacie nad 
naszymi sercami, znika przy świetle słońca; a urok, 
który roztaczacie w ciągu nocy, przeistacza się w ja
kieś gorzkie, niemiłe uczucie podobne do przesytu. 
Ale wy, chciwe pożeraczki biednych serc naszych, 
w triumfie swoim nawet nie zauważacie, jak zbliża
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się dzień i potęga wasza znika niby ta przezroczysta 
mgła rozpostarta nad błotem.

Tak myślałem, opuszczając wesoły, swobodny taniec 
i przedostając się pomiędzy dębami do naszego obo
zu (goście nie mogli się zmieścić w budynkach, trzeba 
więc było dla nich rozbić kilka namiotów w końcu ogro
du, co uzyskało nazwę obozu albo, ściślej mówiąc, taboru 
cygańskiego). Podchodząc do namiotów, błyszczących 
na tle ciemnej zieleni, ku niemałemu swojemu zdzi
wieniu usłyszałem pieśni i śmiech w jednym z nich. 
Byli to przyjaciele współbiesiadnicy, którzy zgiełk 
światowy chętnie oddali za samotność, wprawdzie nie
zupełną. Przemknąłem się jakoś do swojego namiotu, 
naprędce zmieniłem frak na kurtkę i zaszyłem się 
w gęstwę leszczyny.

Nie wiedziałem, że do parku przylega staw, i wy
dało mi się to dziwne, iż ciemne, grube gałęzie lesz
czyny zaczęły się zarysowywać na białym tle. Wysze
dłem na polankę i przede mną w całej krasie rozpo
starło się jezioro, ocienione starymi brzostami czyli 
wiązami oraz najbardziej malowniczymi wierzbami. 
Cudny widok! Woda ani drgnie — zupełne lustro, 
a wierzby niczym piękne dziewoje jakby podeszły do 
niego grupkami, żeby popatrzyć na swoje wspaniałe 
gałęzie-kosy. Długo stałem na jednym miejscu, ocza
rowany tym przedziwnym widokiem. Wydawało mi 
się świętokradztwem naruszenie najmniejszym bodaj 
ruchem tej uroczystej ciszy, w której pogrążona była 
święta piękność — przyroda. Po namyśle zdecydowa
łem się jednak popełnić świętokradztwo. Przyszło mi 
do głowy, iż nieźle byłoby zanurzyć się ze dwa, trzy 
razy w tym czarodziejskim jeziorze, i natychmiast zre
alizowałem ten zamiar.

Po kąpieli zrobiło mi się lekko i błogo, tak że 
w dwójnasób odczułem urok krajobrazu i postanowi

15



łem narozkoszować się nim do syta. W tym celu 
usiadłem pod rozłożystym wiązem i oddałem się słod
kiemu kontemplowaniu czarującej przyrody.

Kontemplowanie jednak niedługo trwało. Oparłem 
się plecami o brzost i zasnąłem snem sprawiedliwego. 
We śnie powtórzył się ten sam cudowny widok, z do
datkiem balu, i tylko — dziwna rzecz: zamiast zwy
kłego walca ujrzałem znany obraz Holbeina „Taniec 
śmierci” 24.

Moje marzenia senne przerwał donośny kobiecy 
śmiech. Otworzyłem oczy i ujrzałem stado swawol
nych nimf, pluskających się i piszczących w wodzie, 
i chcąc nie chcąc odegrałem rolę nieskromnego paste
rza Akteona 25. Jednak szybko się opanowałem i chył
kiem umknąłem w krzaki leszczyny.

O jedenastej rano dzwonek oznajmił nieżonatym 
gościom, że śniadanie jest gotowe (żonaci rozkoszowa
li się rannym posiłkiem w swoich pokojach). Na to 
błogie wezwanie goście podążyli ze swoich samotnych 
schronisk ku wspaniałemu tarasowi, ozdobionemu sto
łami z nakryciem do herbaty oraz kilkoma pękatymi 
samowarami i dzbankami do kawy. Nie zdążyłem 
skończyć drugiej filiżanki jasnobrązowego słodkiego 
płynu ze śmietanką, kiedy zabrzmiał walc i pr/^z 
otwarte drzwi zobaczyłem w sali kilka wirujących par. 
— Kiedyż oni będą mieli dosyć! — pomyślałem 
i schodząc z tarasu spotkałem swojego Prospera, któ
ry powiadomił mię w sekrecie, że dzisiejszy wieczór 
zacznie się od koncertu, z czego bardzo się ucieszy
łem, chociaż — prawdę powiedziawszy — nadzwyczaj
ności się nie spodziewałem. Byłem jednak w błędzie.

Wkrótce po wieczornej przechadzce goście zebrali 
się, ubrani najrozmaiciej, to znaczy jedni w surdutach, 
drudzy w paltach, a ci, co przestrzegali zasad dobrego 
tonu albo udawali anglomanów — przyszli we fra-
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kach. Wie już o tym cały świat, że.ani jedna kobieta, 
nawet największa piękność, nie zawaha się dwadzieścia 
razy na dobę zmienić strój, jeżeli przewiduje spotka
nie tłumu, chociażby nawet potworów, ale nie swojej 
płci. Proszę się nie gniewać, moje miłe czytelniczki — 
to nie wytwór fantazji, lecz niezbity fakt.

Goście zebrali się i zajęli swoje miejsca, ma się ro
zumieć, według pewnej klasyfikacji: grubsze ryby 
wypłynęły naprzód, a drobiazg (w tej liczbie i my 
niebożątka) ulokował się w półmroku między kolum
nami. Kiedy wszystko doszło do jakiegoś ładu, uka
zał się na pomoście w rodzaju sceny kapelmistrz wy
zwoleniec, dosyć pokaźnej tuszy i fizjonomii zdecydo
wanie lokajskiej.

— Uczeń znakomitego Spora!26 — szepnął ktoś koło 
mnie.

Jeszcze chwila i zabrzmiała „Burza” Mendelssohna 27 
i, prawdę mówiąc, zabrzmiała całkiem udatnie. A nie 
na żarty uderzyła mię wiolonczela. Wiolonczelista sie
dział bliżej niż inni od proscenium, jakby na pokaz 
(co też istotnie miało miejsce). Był to młody czło
wiek, blady i szczupły — tyle mogłem zauważyć zza 
wiolonczeli. Swoje solo wykonywał z takim uczuciem 
i wirtuozerią, że nawet Servais28 by się nie powsty
dził. Dziwiło mnie jedno: dlaczego nikt mu nie bije 
brawa. Ja zaś sam krępowałem się zacząć. Jakiż ze 
mnie sędzia, a przy tym jakiż ze mnie gość! Bóg wie 
co i Bóg wie skąd. Co by na to powiedzieli goście na
leżący do elity towarzystwa.

Tymczasem „Burza” skończyła się i usłyszałem wy
powiadane półgłosem takie pochwały młodego muzy
ka: „No, no, Taras! Ale zuch! Nie na próżno siedział 
we Włoszech!” .

Kiedy kapela stroiła instrumenty, zdążyłem dowie
dzieć się coś niecoś o interesującym mię artyście. Za-
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częła się uwertura do „Preciosy” W ebera29 i ku 
swojemu zdziwieniu zobaczyłem wiolonczelistę ze 
skrzypcami w rękach tuż obok kapelmistrza. Mogłem 
mu się teraz dokładniej przyjrzeć.

Był to młody, może dwudziestoparoletni człowiek, 
smukły i zgrabny, o żywych, czarnych oczach, deli
katnych, ledwo uśmiechających się ustach i wysokim, 
bladym czole. Słowem, był to dżentelmen wysokiej 
klasy, a przy tym nader sympatyczny dżentelmen.

Kiedy wykonał arię z „Preciosy”, nie wytrzymałem, 
krzyknąłem „brawo”! — i z całej siły zacząłem kla
skać. Wszyscy popatrzyli na mnie, ma się rozumieć, 
jak na wariata. Nie stchórzyłem jednak i w dalszym 
ciągu klaskałem w dłonie i krzyczałem „brawo” — 
póki w końcu wołowe oczy samego gospodarza nie 
przywiodły mię do opamiętania.

Kapela znowu jęła stroić instrumenty, ponieważ 
jednak nie spodziewałem się usłyszeć niczego lepsze
go, więc wyszedłem z sali do ogrodu. Noc była księ
życowa, ciepła i spokojna. Wałęsałem się niedaleko 
od domu i dolatywały do mnie z chaosu dźwięków cu
dne tony wiolonczeli albo skrzypiec i obraz smutne
go artysty z jego melancholijnym uśmiechem wciąż 
unosił się przede mną jak żywy. — Gdzie ja go wi
działem? Gdzie ja się z nim spotkałem? — takie py
tania cisnęły mi się na usta, aż wreszcie po długim 
wytężaniu pamięci przypomniałem sobie, że widzia
łem go podczas obiadu z serwetką w ręku za krze
słem samego gospodarza.

O mało nie zemdlałem po dokonaniu tego odkrycia.
Muzyka ucichła i poszedłem ścieżką przez lewadę 

ku starodawnym tajemniczym dębom. Uszedłszy ka
wałek dosłyszałem za sobą cichy szelest kroków, obej
rzałem się i poznałem trapiącego mnie wiolonczelistę. 
Już miałem się do niego zwrócić z zapytaniem, ale on
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uprzedził mię, chwycił moje ręce i ze łzami przycis
nął je do swoich ust.

— Co pan, co pan? Co się z panem stało? — pyta
łem go starając się uwolnić ręce.

— Dziękuję panu! Dziękuję! — mówił szeptem. — 
Pan! pan jest jedynym człowiekiem, który mię słu
chał i zrozumiał!

Nie mógł nic więcej powiedzieć z powodu łez. 
W milczeniu wziąłem go pod rękę i zaprowadziłem 
do darniowej ławki, urządzonej dokoła stuletniego, 
rozłożystego dębu.

Długo siedzieliśmy nic nie mówiąc, wreszcie on za
czął:

— Pan jest dla mnie bardzo łaskawy.
W tej samej chwili rozległ się głos wołający go po 

imieniu.
— Niech pan pójdzie do altany oplecionej winem 

— powiedział wstając — zaraz do pana przyjdę.
I pośpiesznie się oddalił.
Patrząc za nim rozmyślałem: — Oto natchniony 

minezyngier30 XII wieku. Jak myśmy jednak nieda
leko odeszli od szlachetnych rycerzy, rozbójników te
go opłakanego stulecia. A oświecenie idzie sobie na
przód wielkimi krokami.

Wstałem z ławki i poszedłem ścieżką wiodącą do 
winogronowej altany. Nie wiem dlaczego, ale miałem 
nadzieję, że usłyszę od niego smutną opowieść o ży
ciu, jak to zwykle bywa, i chwalić Boga niezupełnie 
się omyliłem. Co prawda, wypowiedział się wobec 
mnie może nawet więcej, niż sam chciał, ale to nie 
był nasz prosty, biedny język, którym rozmawiał ze 
mną — były to cudne boskie dźwięki, w których 
odbiło się szlochanie znękanego a niewinnego serca.

Przyszedł do mnie do altany z wiolonczelą i nie 
rzekłszy ani słowa zaczął stroić instrument i jakby
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na próbę, na półżartem, odegrał znaną kawatynę 
z „Normy” 31. Dech mi zapierało od tych dźwięków.

Nie odrywając smyczka od strun zagrał jednego ze 
wspaniałych natchnionych mazurków Chopina Skoń
czywszy ten utwór, wyrzekł ledwo dosłyszalnie: — 
No i mamy swój bal.. — Odegrał j(£zcze kilka Szo
penowskich mazurków, jeden od drugiego ładniej
szych, jeden od drugiego bardziej porywających.

Pod koniec ostatniego mazurka dostrzegłem poprzez 
liście winogradu milczące twarze licznych słuchaczy: 
byli to lokaje, pokojówki i forysie przyjezdnych pań
stwa. Porzucili okna, przez które gapili się na nie
mieckie tańce wymustrowanych pań i panów swoich, 
i przyszli posłuchać, jak Taras gra.

Orfeusz32 mój, odpocząwszy trochę i nastroiwszy 
swoją lirę, pociągnął wolno smyczkiem po strunach 
i popłynęła słodka, pełna serdecznego smutku moja 
ojczysta melodia do słów:

Toczyły się wozy z góry 
w dole stanęły.

Odegrawszy temat, snuł dalej tysięczne jego waria
cje, i to tak, że nic podobnego w życiu nie słyszałem 
i chyba nigdy nie usłyszę. Zgromadzeni dokoła altany 
podczas gry ani się poruszyli i kiedy muzyk skończył 
swoje cudowne wariacje, długo jeszcze słuchali z za
partym tchem, wreszcie wszyscy jednocześnie wes
tchnęli i znowu umilkli.

Bez słowa wziąłem go za rękę i dałem mu znak do 
wyjścia z altany. Długo w milczeniu chodziliśmy po 
ścieżce, jakby bojąc się odezwać. Na koniec opano
wawszy się, spytałem go:

— Gdzie pan się uczył?
— Nasamprzód w domu.
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— A potem?
— A potem pan i pani jeździli za granicę i brali 

mnie z sobą; dopóki mieszkali w Berlinie, chodziłem 
kilka razy do Spora i więcej nigdzie się nie uczyłem.

— Ale przecie Spor grał na skrzypcach.
— Toteż uczyłem się u niego grać na skrzypcach 

i skrzypce są moim właściwym instrumentem, a wio
lonczela — to już tak.

— Cóż pan teraz zamierza z sobą zrobić? Przecie 
pan jest prawdziwym, wielkim artystą!

— A co mam z sobą robić? Powiesić się i nic wię
cej.

Prawdę powiedziawszy, sam mu nie mogłem dora
dzić nic lepszego.

— Zeszłego lata — zaczął znowu — przyjechał do 
nas z Koczanowki Glinka33, słuchał mojej gry na 
skrzypcach i na wiolonczeli, chwalił mię i prosił mo
jego pana, żeby mi dał wolność. Pan obiecał, ale na 
tym chyba wszystko się skończy.

— Nie trzeba tracić nadziei, trzeba się modlić do 
Boga. Da Bóg, wszystko się ułoży.

— Nie tracę nadziei. Mychajło Iwanowycz jest, zda
je się, dobrym człowiekiem — można mu ufać.

— Owszem, można, jeżeli tylko nie zapomniał o pa
nu. Radzę do niego napisać list.

— Napisać — napiszę, ale jak go prześlę. Przecie 
nie znam adresu.

— Ja znam, więc proszę list mi przekazać. Proszę 
napisać dzisiaj, a jutro będę w mieście i oddam go 
na poczcie.

W tym czasie podeszliśmy do altany i muzyk spytał 
mię nachylając się ku wiolonczeli:

— Może panu coś jeszcze zagrać?
— Bardzo dziękuję. Pan się zmęczył, proszę trochę 

odpocząć i przygotować na jutro list.
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I rozstaliśmy się.
Po kolacji (przed wschodem słońca), pożegnawszy 

się z panią i panem domu, nie wstępując do taboru 
poszedłem do wsi wynająć konia z wozem w celu od
bycia powrotnej drogi do miasta albo przynajmniej 
do stacji pocztowej. Ale niestety! W całej olbrzymiej 
wsi nie znalazłem ani konia, ani wozu. Nie można po
wiedzieć: zamożni chłopi! Pijanice, myślę, i leniuchy 
jeden w drugiego, bo jakże to możliwe, żeby w całej 
wsi nie znaleźć wozu z koniem! Dziwni ludzie ci nasi 
chłopi! Jak ich nie postraszyć, to nic nie zrobią. Was 
jednak, widzę, zanadto nastraszono — pomyślałem 
patrząc na obnażoną wieś.

Nie ma rady; udałem się do karczmy i wynająłem 
klacz na pięć wiorst do jakiejś fermy. — A tam — 
zapewniał mię karczmarz — można wynająć bodaj 
czwórkę koni do samych Pryłuków.

Przy pomocy usłużnego Tarasa Fedorowycza (wio
lonczelisty) ułożyliśmy jakoś swoje manatki i wyje
chaliśmy ze wsi drogą na Pryłuki.

— Proszę mi powiedzieć, co to za ferma, na którą 
teraz jedziemy? — spytałem swojego na pół sennego 
mentora.

— Ferma? To jest chutor Antona Karłowycza. 
Wspaniali ludzie, to znaczy on i Mariana Akymowna! 
Wspaniali ludzie! Wstąpimy do nich, bezwarunkowo 
wstąpimy! Dawno ich już nie widziałem.

— Możemy wstąpić. Mogę się już teraz wszędzie 
włóczyć, dopóki nie wydostanę się na trakt.

— Nie będzie pan żałował. Anton Karłowycz jest 
nadzwyczajnym człowiekiem. Zaczął, proszę pana, 
i skończył swoją służbę w marynarce jako lekarz, po
dróżował dwa razy naokoło świata, rzucił służbę, po
biera całkowitą emeryturę, a prócz tego pełni pry
watnie funkcje lekarza domowego u naszego amfitrio-
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na, który mu na dodatek podarował chutor z przyle- 
głościami. Czegóż więcej trzeba? Żyć — nie umierać!

— I dawno już tu mieszka?
— A już chyba dziesięć lat z okładem.
— Czy to duża rodzina?
— Nie, tylko ich dwoje. Co prawda, pod ich bez

pośrednim nadzorem wychowują się dwie córki dzie
dzica — przemiłe dzieci, które, można powiedzieć, za
stępują im prawdziwe dziatki. Jedna będzie już miała, 
jak sądzę, około sześć latek, a druga o rok mniej.

— Dlaczegóż nie pokazały się na balu? Myślę, że 
chyba już umieją tańczyć cachuchę34. A przecie wie 
pan, jaka to jest ozdoba każdej zabawy.

— Nie, myślę, że one jeszcze nie tańczą cachuchy. 
I, wie pan, matka chce je wychować w zupełnym odo
sobnieniu, a potem wypuścić na świat spod skrzydeł
ka jako dwa niewinne ptaszki. Mnie się ta idea bar
dzo podoba — moralno-filozoficzna oraz, rzec można, 
poetyczna idea — jak pan sądzi?

— Rzeczywiście, poetyczna idea, ale nic poza tym. 
Nie przypuszczałem jednak, że Sofia Samojłowna ma 
dzieci. Taka jest jeszcze świeża.

— I piękna, niech pan doda!
— Istotnie, piękna.
W tym momencie spotkaliśmy chłopa, który zdjął 

swój słomiany brył i pokłonił się nam. Kiedyśmy 
przejechali obok niego, wciąż jeszcze stał z odkrytą 
głową, patrzył na nasz wóz i z pewnością myślał: — 
Czort joho znaje, szczo wono takć — czy wono pany, 
czy wono szczo? — Panowie, i w dodatku wracający 
z balu.

Oczywiście znają państwo prymitywny obrazek 
przedstawiający, jak Żydzi spieszą na szabas. Wiele 
było wspólnego między tym obrazkiem a naszym wo
zem — i bodajże również pasażerami. Jakże tedy
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chłop nie miał się zatrzymać i nie popatrzyć na taki 
wspaniały pojazd? A trzeba dodać, że kurz nie osła
niał naszej wspaniałości, ponieważ posuwaliśmy się 
krok za krokiem i tylko nasze osoby sterczały z głę
bokiej żydowskiej bryczki, sam zaś właściciel szedł 
pieszo, poganiając swoją mizerną klacz.

Kilkakrotnie dolatywały do mnie jakieś żydowskie 
słowa, które z westchnieniem wymawiał nasz woźni
ca. I tak często powtarzał jedno i to samo zdanie, że 
mimo woli zapamiętałem je i prosiłem, aby mi prze
tłumaczył, na co on niezbyt chętnie się zgodził, za
pewniając mię, że to były nieładne słowa.

— Takie obrzydliwe — dodał — że nawet myśleć 
o nich nieładnie, a tym bardziej mówić.

Kiedy zaś obiecałem mu grzywnę miedzi35 na wód
kę, popatrzył na mnie z niedowierzaniem i powiedział:

— Uni chuszawskie mieś. Po naszemu to znaczy, 
że żywy człowiek bez pieniędzy wart jest tyle co nie
boszczyk.

I oto jedziemy sobie spokojniutko drogą wśród naj
piękniejszej zieleni oświetlonej porannym słońcem. 
Rosa już trochę podeschła i koniki polne zaczynały 
w zielonym życie swój szept, taki cichy, taki melodyj
ny szept, że gdyby mucha nie ukąsiła mię w nos, na 
pewno bym zasnął. Odpędziwszy przeklętą muchę, 
mimo woli spojrzałem przed siebie. Mój Boże, a skąd
że się to wszystko wzięło? Wyobraźcie sobie państwo, 
przed samym nosem wyjrzały wierzchołki topoli, uka
zały się zielone korony wierzb, potem las rozesłał się 
pod górą, a za nim na całą dolinę niczym biały obrus 
rozpostarło się ciche, jasne jezioro. Przepiękny, duszę 
radujący widok!

Szturchnąłem parę razy towarzysza i wskazałem 
mu ręką wspaniały krajobraz.

— To jest ferma Antona Karłowycza. Wysiądziemy
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tu i pójdziemy przez las piechotą; a woźnica niech się 
zatrzyma koło młyna pod górą.

Udzieliwszy odpowiednich instrukcji Żydowi poszliś
my w stronę lasu, ale dotarliśmy doń nie bez trudno
ści, gdyż był on otoczony dosyć szerokim rowem, 
a przeciwległa strona rowu umocniona została żywo
płotem, to jest obsadzona agrestem.

Wziąwszy się z przyjacielem pod ręce (czego na
wiasem mówiąc znieść nie mogę), poszliśmy wzdłuż 
żywopłotu, obsadzonego wysokimi, okazałymi topola
mi. Zza topoli gdzieniegdzie przeświecał świeży zagaj
nik brzozowy albo ciemniał smukły, młody dębniak; 
szereg okazałych topoli przerywał się nagle, ustępu
jąc miejsca staremu dębowi, który usiadł nad samym 
rowem i wyciągnął swoje malownicze konary daleko 
poza rów, aż na drogę.

Uszedłszy dobre pół wiorsty dotarliśmy do węgła 
żywopłotu i skręciliśmy na lewo ścieżką, biegnącą 
pod górę równolegle do rowu. Przy tym skręcie otwo
rzyło się przed nami w całej swej krasie spokojne, 
jasne jezioro, obramowane gęstym zielonym sitowiem 
i rozłożystymi ogromnymi wierzbami. Kiedy stanę
liśmy nad jeziorem, odczułem wielką chęć zanurzenia 
się ze dwa, trzy razy w jego przezroczystej wodzie. 
Ale przewodnik mój zauważył z dużą dozą słuszności, 
że podobny uczynek byłby nieprzyzwoity, tym bar
dziej iż w tym właśnie czasie podeszliśmy do bramy 
parku, ocienionej dwoma starymi wierzbami. Bez tru 
dności otwarliśmy bramę i wkroczyliśmy do we
wnątrz. Długa, cienista aleja prowadziła do domu bie
lejącego w dali skroś gałęzie. Nie dochodząc do niego, 
niedaleko od dróżki, trochę z boku pomiędzy drzewa
mi zobaczyliśmy mężczyznę w białej płóciennej kurt
ce, w zwyczajnym słomianym kapeluszu i z cygarem 
w zębach.
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— Antona Karłowycza mamy honor powitać! — za
wołał mój przewodnik.

Postać w kurtce uchyliła kapelusza i wyjąwszy 
z ust cygaro rzekła:

— Bardzo prosimy!
Zbliżyliśmy się do siebie nawzajem. Był to sam 

właściciel parku czy fermy, czerstwy, krępy staru
szek o typowo niemieckiej fizjonomii. Mój obrotny 
przewodnik zarekomendował mię w sposób nader kwie
cisty, na co Anton Karłowycz z dobrodusznym uśmie
chem podał mi rękę i wyrzekł:

— Bardzo mi przyjemnie.
Ja ze swej strony wypowiedziałem również jakąś 

lakoniczną formułkę grzecznościową i wszyscy razem 
wyszliśmy znowu na drogę. Nie zdążyliśmy zrobić 
kilku kroków, kiedy zza krzewu kwitnącej, wonnej 
czeremchy wybiegły do nas dwie piękne jasnowłose 
dziewczynki, jedna może pięcioletnia, druga sześcio
letnia, i rzuciły się do Antona Karłowycza wołając:

— A co, przestraszyłyśmy, przestraszyłyśmy!
Anton Karłowycz w milczeniu wskazał im ręką na

nas; dziewczynki dały mu spokój i znowu schowały się 
za krzew czeremchy.

Tymczasem wyszliśmy na zieloną polankę, przyle
gającą z jednej strony do jeziora, z drugiej zaś do 
ganku czyściutkiego, bielutkiego domku, obsadzonego 
wokoło krzakami bzu.

Dziwne wrażenie wywarł na mnie ten słodki 
i wdzięczny obrazek!

Zaraz za nami wybiegły na łączkę dziewczynki, 
a z domu na ganek wyszła młoda, urodziwa niewia
sta, z książką i parasolką w ręku, i skierowała się 
ku dzieciom. Była to, jak się później dowiedziałem, gu
wernantka Francuzka.

Weszliśmy na ganek i gospodarz zaproponował nam,
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abyśmy odpoczęli w cieniu, sam zaś udał się do mie
szkania.

Mając wolną chwilę przypatrywałem się z lubością 
dzieciom, które biegały po łące, jako też, prawdę mó
wiąc, zgrabnej, okazałej figurze przystojnej guwer
nantki. Bardzo mię ten widok pochłonął i nie zauwa
żyłem, że na ganek wyszła do nas sama pani domu.

Ukłoniłem się i przeprosiłem za roztargnienie.
— Ależ proszę, proszę, niech pan patrzy. U nas, 

chwalić Boga, jest na co patrzyć.
Filuternie się uśmiechnęła i zwróciła do mojego 

współtowarzysza. Ten zaczął mię już rekomendować, 
ale ona przerwała mu bezceremonialnie:

— Proszę się nie trudzić, Anton Karłowycz już mi 
zarekomendował pańskiego znajomego. Niech pan le
piej opowie, jak się udała zabawa na balu.

I przyjaciel mój wziął się do opisywania balu, a ja 
tymczasem zacząłem lustrować wzrokiem bezceremo
nialną panią domu.

Była to co najmniej trzydziestopięcioletnia, dobrze 
zakonserwowana brunetka, o dużych, wyrazistych 
ciemnych oczach, o dość świeżych jak na jej lata ru
mieńcach na pulchnej twarzy, zadartym nosie, pięk
nych, dużych, białych zębach i z lekka obwisłym pod
bródku. Przedstawiała istny typ Małorosjanki. Na
wet głos jej, a zwłaszcza akcent, przypominał mi mo
ją rodaczkę, jakąś urzędnikową średniej klasy albo 
co najwyżej protopopadię36, mimo iż była ubrana jak 
prawdziwa dama.

— A niech was tam z waszym balem! — powie
działa szybko; stanęła w drzwiach i zatrajkotała: — 
Uprzejmie proszę na pokoje! Chociaż panowie jadą 
prosto z zabawy, ale na pewno nie pili jeszcze her
baty. Prawdę mówiąc, i myśmy dopiero co wstali.

Udałem się za gospodynią, a współtowarzysz mój,
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jako człowiek znający miejscowość, poszedł szukać 
Żyda i dać dyspozycje w sprawie noclegu.

W pierwszym pokoju, dosyć dużym, powitał nas 
Anton Karłowycz, już nie w płóciennej kurtce, lecz 
w szarej marynarce z letniego trykotu, i prosił mię 
siadać bez ceremonii.

— A ty, Mariano, poślij swoją Jarynę, żeby popro
siła na śniadanie pannę Adolfinę z dziećmi.

Na zawołanie Mariany Akymowny zjawiła się po
kojówka, skromna, urodziwa, ubrana po wiejsku, 
i otrzymawszy polecenie od Mariany Akymowny 
w czystym języku małorosyjskim, opuściła pokój.

Po kilku minutach weszła guwernantka z dwoma 
dziewczynkami, a za nią i mój współtowarzysz. I wszy
scy siedliśmy wokół stołu uwieńczonego solidnym sa
mowarem. Gdybym nie wiedział, czyje to są dzieci, 
pomyślałbym, że Mariana Akymowna jest ich rodzo
ną matką — tak mile, tak po macierzyńsku opieko
wała się nimi. I ku niemałemu mojemu zdziwieniu, 
zwracając się do guwernantki, rozmawiała z nią po 
francusku. — No i masz tu urzędnikową średniej kla
sy! No i masz tu co najwyżej protopopadię! — pomy
ślałem. Byłem po prostu oczarowany Marianą Aky- 
mowną i gdyby zwracała się ona do swojej Jaryny 
(jedynej, zdaje się służącej) chociażby w dialekcie wiel- 
korosyjskim, to mógłbym powziąć mniemanie, że 
mam szczęście widzieć przed sobą co najmniej gra- 
finię albo jakąś damę wyższego polotu.

Tak silne jest w człowieku uprzedzenie do swojego 
ojczystego narzecza.

Przy herbacie przypadkowo dowiedziałem się imion 
dwóch dziewczynek; jedną, zdaje się, że starszą (gdyż 
obie były jednakowego wzrostu), nazywano Liza, 
a drugą — Natasza. I obie tak były podobne do sie
bie, że gdyby je przesadzić z miejsca na miejsce, to
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nie wiedziałoby się, która z nich jest Liza, a która 
Natasza. I obie też były nadzwyczajnie podobne do 
swojej uroczej mateńki.

Pani domu między innymi zwróciła się do mnie 
i spytała, czy mi się spodobał koncert w Dihtiarach.

— Przecie się tam z pewnością nie obeszło bez kon
certu — dodała.

Odpowiedziałem twierdząco.
— A jak wiolonczelista? Prawda, że wspaniały?
— Znakomity! — odrzekłem.
— To wielki nasz przyjaciel. A nie tylko wspania

ły artysta, trzeba panu wiedzieć, ale ponadto człowiek 
niezwykle czułego, niezwykle szlachetnego serca. Ale 
co poradzić? — dodała z westchnieniem. — Liza i Na
tasza płaczą, kiedy go nie widzą dwa dni z rzędu, 
a o pannie Adolfinie nawet nie ma co mówić — po
wiedziała żartobliwie i pocałowała guwernantkę 
w zarumieniony policzek, z czego wywnioskowałem, 
że guwęrnantka rozumie po rosyjsku.

Było mi nad wyraz przyjemnie słyszeć tak pochleb
ną opinię o człowieku, którego polubiłem od pierwsze
go wejrzenia jak kogoś bliskiego mojemu sercu.

Po herbacie Anton Karłowycz zaprosił nas do swo
jego domu.

— Ja tu do nich przychodzę tylko w odwiedziny, 
a dom mój jest tam, w ogrodzie. — I wziął do ręki 
kapelusz. Poszliśmy za jego przykładem.

Biała, kryta słomą chata, do której zaprowadził nas 
Anton Karłowycz, stała wśród drzew owocowych 
i służyła gospodarzowi za gabinet, a jednocześnie za 
budkę strażniczą. Iście niemiecka kombinacja.

Chata Antona Karłowycza, jak w ogóle małorosyj- 
skie chaty, przedzielona była sienią na dwie połowy: 
na właściwą chatę z izbą oraz na tak zwaną komorę. 
W komorze, oświetlonej jednym oknem, mieściła się
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apteka i księgozbiór, w sieni — laboratorium. Można 
się było tego domyślić widząc stojący na szerokim ko
minku alembik37, retorty oraz szklane i gliniane sło
je. Ściany izby, czyli gabinetu, ozdobione były łuka- 
mi, strzałami, tomahawkami tudzież inną bronią dzi
kusów, co właśnie świadczyło o dalekich podróżach 
Antona Karłowycza.

Pod ścianami stały dwie sofki, a pomiędzy nimi pro
sty dębowy stół i na nim maszyna elektryczna.

— Może panowie zechcą odpocząć po drodze, a ja 
tymczasem wpadnę do Dihtiarów: przecie jestem ich 
lekarzem domowym. Do widzenia!

I zostawił nas w swoim gabinecie zupełnie samych.
— Nie przypuszczałem wyruszając na bal, że znaj

dę się w gabinecie uczonego podróżnika, a w dodatku 
podróżnika skromnego — pomyślałem na głos, kiedy 
gospodarz wyszedł.

— A tam co znowu takiego! — odezwał się mój 
współtowarzysz: — Niech pan zajrzy do pokoju, to są 
dopiero okazy!

Rzeczywiście, okazy! Na całą długość pokoju, pod 
ścianą, szeroki dębowy stół zastawiony był najróżniej
szymi i przepięknymi muszlami podzwrotnikowych 
mórz, a pośrodku stołu, akurat naprzeciwko okna, 
spoczywała płaska skrzynka arszynowej38 długości 
i szerokości, ze szklaną przykrywką, zawierająca zbio
ry numizmatyczne Antona Karłowycza.

Pomiędzy różnej formy i wielkości monetami zoba
czyłem austriackiego talara z XVII wieku, z głęboko 
wciśniętym stemplem przedstawiającym godło mo
skiewskie 39.

— Prawda, że ciekawa moneta? — powiedział mój 
współtowarzysz pokazując na talara. — A właściwie 
mówiąc ciekawy stempel.

— Ale cóż ten stempel znaczy? — spytałem.
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— A to, proszę łaskawego ‘ pana, że kiedy w roku 
tysiąc sześćset pięćdziesiątym czwartym czy piątym 
nakaźny hetman Iwan Zołotareńko 40 poszedł z pułka
mi małorosyjskimi zdobywać Smoleńsk dla cara mos
kiewskiego, to nie wiadomo dlaczego nasi Kozacy nie 
chcieli pobierać żołdu w moskiewskich monetach, więc 
im płacono austriackimi talarami, tylko na każdym 
talarze wybijano moskiewski znak.

Pooglądawszy sobie okazy Antona Karłowycza wy
szedłem do ogrodu, a współtowarzysza swego zostawi
łem solo, żeby sobie pomarzył, to znaczy troszkę się 
zdrzemnął.

Obszedłem cały ogród, a raczej park, i nie mogłem 
się napatrzyć z zachwytu na prześliczne drzewa, czy
ściutkie dróżki i w ogóle iście niemiecki porządek, 
w jakim to wszystko było utrzymane. Na przykład: 
u kogoż państwo zobaczą, prócz Niemca, żeby pomię
dzy drzewami owocowymi rosły arbuzy, dynie i na
wet kukurydza? W Niemczech jest to zrozumiałe, ale 
u nas po prostu nie do pojęcia.

Z ogrodu wyszedłem na groblę wysadzoną wierzba
mi. Pogapiłem się na schludny, starannie zbudowany 
młyn o jednym szumiącym kole i minąwszy groblę 
znalazłem się we wsi.

Wieś liczyła najwyżej ze dwadzieścia chat. Ale ja
kich uroczych — każda chata jak obrazek!

— No — pomyślałem — nieduże sioło, jednak we
soło.

Spróbowałem napotkanego po drodze chłopa wyba
dać, czy nie można by tu wynająć koni do Pryłuków.

— Można, czemu nie — i parę, i dwie pary też mo
żna!

— Dobrze, więc wstąpię później i będę się targował.
— Dobrze, niech się pan targuje.
Za wsią ujrzałem pańską kłunię czyli gumno, ob
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stawione stertami różnego zboża. Podszedłszy do gum
na spotkałem tokowego, który pokazał mi podległy mu 
tok, czyli klepisko. Ponieważ nie jestem agronomem, 
więc patrzyłem na wszystko powierzchownie i stawia
łem pytania też powierzchowne, a ze wszystkiego, co 
widziałem i słyszałem, wyciągnąłem wniosek, że nie 
zaszkodziłoby tym zawołanym agronomom pouczyć się 
choć trochę u Antona Karłowycza albo przynajmniej 
u jego ekonoma. Kiedy spytałem później, jaka jest 
przyczyna, że Anton Karłowycz, mając tyle zboża, nie 
wybuduje sobie jakiejś niewielkiej bodaj gorzelni, 
ekonom odrzekł:

— Bóg go tam wie. Sam mówiłem, żeby zbudować 
niedużą. — Po co? — powiada. — Żeby z ludzi robić 
nędzarzy i żebraków? Nie potrzeba! — Taki dziwny 
jest ten nasz pan i niech Bóg broni, jak nie lubi wódki!

— Rzeczywiście, dziwny człowiek. No, a chłopi we 
wsi u was jednak piją?

— Ani jeden nie pije.
— Doskonale! A cóż wy robicie ze zbożem?
— Co robimy ze zbożem? A pchamy wszystko do 

Dihtiarów. Bo panowie tam bankietują, a chłopi przy
mierają głodem. A we wsi, oprócz karczmy, na każ
dej ulicy szynk. Katarynka gra, żeby ludzi przyciąg
nąć. I biedny chłop przepija ostatnią kopiejkę przy 
niemieckiej muzyce. Wiadomo — głupi chłop.

— Za to panowie mają nie lada rozum. O filantro
pio! — pomyślałem i pożegnałem ekonoma.

Zbliżając się do grobli, mimo woli przystanąłem, że
by popatrzyć z lubością na stare wierzby, co opuściły 
swoje długie zielone gałęzie do jasnej, przezroczystej 
wody. A zza tych wspaniałych gałęzi, z przeciwległej 
strony jeziora, wyziera spośród ciemnej zieleni bielutki, 
uśmiechający się domek Antona Karłowycza i niczym 
piękna dziewczyna, kfóra patrzy na odbicie swojej uro-
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dy w lustrze, tak on przegląda się w cichym, przezro
czystym jeziorze.

— Co za rozkosz! — pomyślałem i skierowałem się 
przez groblę ku powabnemu domkowi.

W tym czasie Anton Karłowycz wrócił od swoich pa
cjentów, ku wielkiej mojej radości przywiózł z sobą 
mojego umiłowanego wirtuoza — i z wiolonczelą. Spot
kaliśmy się z nim przy wejściu do ogrodu i przywita
liśmy po przyjacielsku jak prawdziwi starzy znajomi.

Podeszła do nas Mariana Akymowna, wzięła mię po 
prostu za rękę i powiedziała:

— Musi pan być bardzo szlachetnym człowiekiem, je
żeli polubił pan naszego drogiego Tarasa Fedorowycza. 
Jestem panu wdzięczna całą duszą.

W milczeniu ucałowałem jej rękę. W tej samej chwi
li zbliżył się do nas Anton Karłowycz.

— Popatrz no, popatrz, co nasz gość wyprawia! — 
powiedziała pani domu zwracając się do męża.

— Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi — mówił z uśmie
chem Anton Karłowycz. — A czy nie lepiej będzie, je
śli pójdziemy i uraczymy się barszczem? Jak myślisz, 
moja duszko?

— Rzeczywiście, lepiej. Uprzejmie panów proszę — 
powiedziała zwracając się do nas i poszliśmy na obiad.

Czy znajdzie się wśród państwa taki, mający bodaj 
jedną pańszczyźnianą duszę, co by posadził obok siebie 
człowieka poddanego, chociażby człowiek ten był naj
większym na świecie geniuszem? Ręczę, że nie znajdzie 
się nikt prócz naprawdę szlachetnego Antona Karło- 
wycza.

Taras Fedorowycz siedział pomiędzy dwoma figlar- 
kami, Lizą i Nataszą, które nie dawały biedakowi chwi
li spokoju podczas obiadu. Cudowna i wzniosła rów
ność! Tak chyba wszyscy ludzie powinni współżyć z so
bą. Ale jak ich do tego skłonić? Nie ma rady. Między
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innymi usłyszałem kilka francuskich zdań, wymienio
nych przez Tarasa Fedorowycza w rozmowie z guwer
nantką. Tym ostatecznie ujął mię mój czarujący wir
tuoz.

Po obiedzie całe nasze męskie grono udało się do 
chaty Antona Karłowycza, żeby popalić. Ponieważ ja 
jednak nie palę, a mój wirtuoz, jak się okazało, też był 
niepalący, więc poszliśmy obaj na przechadzkę po ogro
dzie i wreszcie znaleźliśmy się na niewielkim parowie, 
na którym stał nieduży stóg świeżego siana. Nie mo
głem się oprzeć takiej potężnej pokusie. Zdjąłem hal- 
sztuk 41 i surdut, położyłem się, wyciągnąłem na pach
nącym sianie, a w moje ślady wstąpił, ma się rozumieć, 
i mój współtowarzysz. A żeby sen mię nie zmógł, jąłem 
z daleka prowadzić rozmowę o dwóch dziewczynkach, 
znajdujących się, że tak powiem, na garnuszku u Anto
na Karłowycza.

— Jakie miłe i ładne dzieci! — powiedziałem.
— I niech pan doda — szczęśliwe dzieci. Nie wiem, 

co by z nich było — ciągnął dalej — gdyby koło naszej 
uroczej wioski nie istniała ferma z tymi zacnymi, szla
chetnymi ludźmi!

— Tak, istotnie. Ale niechże mi pan wytłumaczy, co 
to za oryginalna matka, która w ten sposób wychowuje 
dzieci. Zdaje mi się, że w tym wieku dzieciom nikt nie 
może zastąpić matki.

— Mariana Akymowna zastąpiła >im matkę w zupeł
ności. Chodzi o to, że ich rodzona matka, Sofia Samoj- 
łowna, jest światową damą, a przy tym pięknością, któ
ra się wstydzi, kiedy ją ktoś zapyta o zdrowie jej dzie
ci. Dla niej to znaczy tyle, jakby jej ktoś powiedział: 
Bardzo pani zbrzydła. Ponadto jako dama światowa 
Sofia Samojłowna po każdym balu (a rokrocznie urzą
dzają tych balów trzy, w roku zaś przestępnym — na
wet cztery) musi rewizytować swoich gości, a sam pan

34



widział, ilu ich najechało. Dnia siedemnastego września 
przyj edzie ich dwa razy tyle, mimo najgorszej pogody, 
ponieważ są to imieniny samej pani domu. Ledwo skoń
czy jedną serię wizyt, patrzy — już się drugi bal szy
kuje, potem trzeci. I tak mija rok za rokiem. Jeśli czas 
pozwoli, trzeba też pojechać do Petersburga, bo — po
wiadają — między tymi c h a c h ł a m i  całkiem czło
wiek zordynarnieje. Więc niech pan sam osądzi, czy 
kobieta przy takim życiu zdolna jest mieć głowę do zaj
mowania się dziećmi? I według mnie nic lepszego nie 
mogła wymyślić, jak oddać je w ręce Mariany Aky- 
mowny.

— Zgadzam się z panem, że rozsądnie postąpiła, ale 
czy ładnie — to już inna sprawa.

— Oczywiście, serce matki ustąpiło tutaj na drugi 
plan przed samolubstwem światowej piękności. Słysza
łem jednak, że niedawno wspominała o dzieciach. Po 
dwóch, trzech latach zamierza wysłać je do Instytutu 
Smolnego 42; bo tu w Połtawszczyźnie — powiada — 
zrobią się z nich chachłaczki.

— I to prawda. Jakże więc nie bała się powierzyć je 
Marianie Akymownie? Czy może zamierzała ogrodzić

J e  francuską guwernantką i Niemką pokojówką?
— Co znowu! Niemka pokojówka sama wkrótce sta

nie się chachłaczką, a o guwernantce nie ma co na
wet mówić. Niech pan posłucha, co panu opowiem. 
Panna Adolfina chciała nauczyć się rosyjskiego. No 
i Mariana Akymowna dawaj ją uczyć, a zamiast po 
rosyjsku — nauczyła ją po małorosyjsku. Sofia Mi- 
chajłowna o mało się z tego powodu nie pokłóciła 
z Marianą Akymowną. I wie pan, co jeszcze: Mariana 
Akymowna pięknie śpiewa niektóre nasze pieśni. Po
prosimy ją, żeby nam zaśpiewała chociaż jedną.

— Stanowczo.
— Są! są! — usłyszeliśmy niedaleko dziecinne gło
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siki i ledwo zdążyliśmy włożyć surduty, kiedy już 
podbiegły do nas Liza i Natasza i złapawszy za poły 
surduta Tarasa Fedorowycza, pociągnęły go do ogro
du przymawiając się:

— Chodźmy! Chodźmy! Mama prosi, żeby pan za
grał.

Uszedłszy kilkanaście kroków za „aresztantem” zo
baczyłem pannę Adolfinę opartą z lekka o drzewo, po
wiedziałem jej komplement po małorosyjsku, na co 
ona zrobiła przyjemną minkę i dosyć rezolu
tnie odparła mi: — Spasybi. — Poszliśmy za dziećmi, 
rozmawiając jak dobrzy znajomi. Przy tej okazji, na 
dowód swojej znajomości języka małorosyjskiego, gu
wernantka zadeklamowała mi dwuwiersz:

Kateryno, serce moje,
Łyszeńko z toboju43.

I z tak uroczym akcentem wyrzekła te wiersze, że 
gdybym nie wiedział o jej francuskim pochodzeniu, 
to bez namysłu uznałbym ją za swoją prawdziwą ro
daczkę.

Tocząc miłą rozmówkę z m-lle Adolfiną po cha- 
chłacku z francuskim szykiem, trochęśmy zostali w ty
le za dziećmi i aresztantem i kiedy zbliżyliśmy się do 
domu, nasz artysta grał już na skrzypcach taneczną 
małorosyjską melodię, a Liza i Natasza przed gan
kiem, z podniesionymi rączkami, klaszcząc jakby do 
wtóru, tańczyły i śpiewały:

Hop — czuk, hreczanyky,
Hop — czuk, peczenii44.

Anton Karłowycz, siedząc na ganku, dobrodusznie 
się uśmiechał, a Mariana Akymowna brała kolejno 
dzieci na ręce i całowała z najszczerszą macierzyńską
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czułością. Opodal stała Niemka pokojówka: uniesiona 
skoczną melodią pieśni prztykała do taktu palcami.

Tylko ludzie prostoduszni i szczęśliwi mogą stwo
rzyć taki piękny obrazek.

W ogrodzie, oprócz chaty Antona Karłowycza, była 
jeszcze nieduża chatka z daszkiem, a zamiast przyzby 
stały dookoła niej drewniane ażurowe ławki. Przed 
chatką rosła stara lipa, też z ławką dokoła pnia, tyl
ko nie drewnianą, lecz darniową. W chatce tej mieści
ła się pracownia czy też warsztat Mariany Akymow- 
ny. Tu się suszyły owoce, smażyły konfitury i pow
stawały różne przewyborne tynktury i nalewki. A pod 
lipą Mariana Akymowna odpoczywała po t r u d a c h .

Do tej chatki na całe lato wynoszono fortepian, 
gdyż Mariana Akymowna, mimo swych lat tudzież 
prozaicznych zajęć kulinarno-alkoholowych, pozostała 
w duszy artystką i lubiła w wolnych chwilach zapo
minać o szarzyźnie żywota i ulatywać w krainę dźwię
ków, w niebiańskie regiony boskiej wyobraźni.

Często i długo, siedząc pod lipą, słuchał też jej mu
zyki zacny Anton Karłowycz; ćmił swoje cygaro, słu
chał — zimne, praktyczne myśli topniały jak śnieg na 
wiosennym słońcu. Niemiecka fantazja odżywała, cy
garo gasło w ustach i staruszek młodniał.

Do tej właśnie sekretnej chatki Mariana Akymow
na poprosiła swoich gości na herbatę.

Po herbacie w chatce zapalano świece. M-lle Adol
fina bez żadnych próśb i namawiań, jak to zwykle by
wa z dobrze wychowanymi pannami, siadła do forte
pianu, a Taras Fedorowycz uzbroił się w wioloncze
lę i po kilku akordach cicho, melodyjnie, jakby prosto 
z nieba, zabrzmiała jedna z boskich sonat boskiego 
Beethovena 45.

Wszyscy zostaliśmy pod lipą i podczas grania so
naty siedzieliśmy z zapartym tchem. Nawet swawolne
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dzieci przytuliły się do Mariany Akymowny, umilkły 
i tylko z uśmiechem poglądały jedno na drugie.

Po sonacie Beethovena zostały odegrane z takim sa
mym mistrzostwem i uczuciem dwie sonaty Mozar
ta 46, a potem fragmenty znamienitego „Reąuiem” 47̂ 
na zakończenie zaś, całkiem niespodziewanie:

Chodyt’ harfouz po horodu...48

Dzieci zaczęły skakać koło Mariany Akymowny, na
tomiast Anton Karłowycz poszedł do chatki na cygaro.

Taras Fedorowycz takie roztoczył wariacje na ten 
pół wesoły, pół smutny temat, że dzieci w milczeniu 
przypadły do kolan Mariany Akymowny.

Czy wiele ludzi w blaskach i przepychu spędza swo
je długie wieczory tak bez ceremonii, prosto i tak 
wzniośle, pięknie, jak my, prości, prawie biedni lu
dzie spędziliśmy ten niezapomniany wieczór? Myślę, 
że niewiele. Wynika z tego, że prawdziwe piękno 
i wzniosłość ducha nie potrzebują żadnych sztucznych, 
złoconych ani nawet szczerozłotych dekoracji.

Skończywszy grać artyści nasi wyszli z chatki 
i zwrócili się z prośbą do Mariany Akymowny, żeby 
im też coś zaprodukowała. Odmówiła. Przyłączyliśmy 
się i my do tej prośby — nic a nic nie pomogło.

— Jutro — powiada — zagram wam, bo dzisiaj był
by to ocet po winie. Chodźmy lepiej na spacer. O, pa
trzcie: księżyc wygląda zza drzew.

I z tymi słowami weszła do chatki, zgasiła świece, 
zamknęła drzwi na klucz i wszyscy wesoło rozmawia
jąc poszliśmy się przypatrywać pięknemu obrazkowi, 
jak księżyc wygląda zza młyna i zza starej wierzby, 
odbijając się w przezroczystej wodzie.

Byłem najzupełniej oczarowany i scenerią, i tymi 
zacnymi prostymi ludźmi.
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Długo jeszcze przechadzaliśmy się po ogrodzie we 
dwóch, to znaczy ja i Taras Fedorowycz, który mię 
po prostu urzekł swoim charakterem. Jak to zwykle 
bywa z ufnymi poczciwcami, opowiedział w rozmo
wie ze mną dzieje swojego smutnego dzieciństwa, acz
kolwiek wcale się tego nie domagałem (jak to też 
zwykle bywa z rzemieślnikami pióra) — opowiedział 
właśnie mnie z tej przyczyny, że go słuchałem z uwa
gą, a ściślej biorąc — ze współczuciem.

— Ojca — mówił — nie pamiętam i matka moja 
nic mi o nim nie wspominała. Chaty własnej też nie 
mieliśmy i mieszkaliśmy, jak ludzie powiadają, u są
siadów, to znaczy przenosiliśmy się od jednego chło
pa do drugiego, póki nie nauczyłem się chodzić. Wte
dy matka, będąc trochę swobodniejsza, próbowała na
jąć się do kogoś na cały rok, ale nikt jej nie chciał, 
nie wiem dlaczego: może z mego powodu albo dlatego 
że była taka chuda i blada. Dopiero obszedłszy nada
remnie całą wieś, zgodziła się wreszcie do karczmy. 
Nie mogę panu powiedzieć, ile lat tam pracowała, 
wiem tylko, że już byłem sporym chłopakiem, kiedy 
umarła. A umarła, o ile sobie przypominam, na su
choty. I jak dziś pamiętam, na kilka dni przed śmier
cią przyszła do swojej komórki, a ściślej mówiąc do 
stójła w stodole, zległa i już więcej ze stójła nie wy
szła. Na kilka minut przed śmiercią przyniosłem jej 
wody w garnuszku. Ale już nie mogła pić ani mówić, 
tylko przywołała mię do siebie ręką i kiedy nachyli
łem się do niej, ledwo dotknęła palcami mojej gło
wy, pocałowała mię i dwie łzy potoczyły się z jej ga
snących oczu. Westchnęła cicho i umarła.

Sotski 49 pochował ją za tego rubla, co został u kar
czmarza, nie odebrany przez matkę. A ja wałęsałem 
się po wsi, dopóki nie przystałem do partii żebraków. 
Między tymi żebrakami znajdował się ślepy kobzarz
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czy bandurzysta50. Polecono mu mnie jako chłopca 
skromnego. I wziął mię na przewodnika.

I, wie pan, spodobało mi się moje nowe położenie, 
ponieważ miałem bądź co bądź jakiś punkt oparcia. 
A jeszcze bardziej podobał mi się ślepiec, którego pro
wadzałem. Był to dość młody człowiek i, pamiętam, 
niezwykle chudy, o długich palcach. Podobało mi się 
zwłaszcza, kiedy sam dla siebie powoli przebierał pal
cami po strunach bandury i cichutko śpiewał:

Na mori syniomu, na kameni biłomu 
Jasnyj sokił kwyłyt’ — prokwylaje...51

Coś nadzwyczajnego budziło się w mojej dziecięcej 
wyobraźni pod wpływem dźwięków i słów tej posęp
nej pieśni.

I taki sam jak teraz był w Dihtiarach bal, z tą tylko 
różnicą, że wtedy gotowano obiad również dla żebra
ków, obecnie zaś się nie gotuje. No i myśmy z tłu
mem żebraków przyszli na obiad. Siedzimy sobie pod 
drzewem i czekamy na posiłek. A mój kobzarz nastro
ił kobzę i zagrał. Otoczyli nas ludzie zwartym kołem. 
Ślepiec gra, a ja rozglądam się na wszystkie strony 
i widzę, że idą ku nam państwo — i z panienkami. 
Tłum, ma się rozumieć, rozstąpił się przed państwem 
i sama Sofia Samojłowna podeszła do mnie, poklepa
ła mię po policzku i powiedziała: — Jaki ładniutki! — 
a zwracając się do swojego towarzysza rzekła: — Sta
nowczo wezmę go do siebie na pazia.

Tak się też stało. Nazajutrz znalazłem się w gronie 
licznej czeladzi dworskiej. Ponieważ jednak, nie wia
domo dlaczego, okazałem brak uzdolnień do służby 
paziowskiej, więc zaczęto mię uczyć śpiewu i w tej 
dziedzinie uczyniłem znaczne postępy. Później zaczęto 
mię również uczyć grać — najpierw na skrzypcach,
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potem i na wiolonczeli. Tak wygląda cała moja pro
sta historia — dodał i umilkł.

— Prawdę mówiąc, smutna historia.
— Cóż robić? Przeszłość moja rzeczywiście jest 

smutna, ale teraźniejszość tak beznadziejna, tak przy
kra, że gdyby nie ci szlachetni ludzie, nie wiedział
bym, co z sobą począć.

— Niech pan nie traci nadziei, mój przyjacielu, 
niech pan kocha swoją piękną sztukę, a Bóg uspokoi 
pańską cierpiącą duszę i ześle pańskim męczarniom 
szczęśliwy koniec.

— Zastanawiam się, czy mój list znajdzie Mychajła 
Iwanowycza w Petersburgu?

— O, z pewnością, ponieważ nigdzie nie wyjechał: 
byłaby to rzecz powszechnie znana.

— Czy mogę na to liczyć, że list mój odniesie jakiś 
skutek?

— Bez najmniejszego wątpienia. Jestem w dobrych 
stosunkach z Mychajłem Iwanowyczem. To najzac
niejszy, najszlachetniejszy człowiek, najżyczliwszy dla 
ludzi artysta. I jeszcze jedno. Jutro rozstanę się z pa
nem na długo, a może na zawsze, ale pan i ci zacni 
ludzie, i te godziny spędzone razem z wami, tak drogie 
są mojemu sercu, że byłyby dla mnie największym 
podarunkiem pańskie nawet najkrótsze listy. Bardzo 
proszę, aby pan chociażby z rzadka dawał mi znać
0 sobie. A o rezultacie pańskiego listu do Mychajły 
Iwanowycza niech pan mię koniecznie zawiadomi. Po
dam panu jutro swój adres.

I muzyk obiecał prowadzić dziennik i posyłać go do 
mnie co miesiąc zamiast listów.

— Tak mi przyjemnie zwierzać się przed panem ze 
wszystkiego i pan słucha mnie z taką uwagą, że
1 wtedy będę sobie wyobrażał, że opowiadam panu 
osobiście o swoich wrażeniach.
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W chacie Antona Karłowycza paliło się jeszcze 
światło, kiedy podeszliśmy do niej, ale ruchu żadnego 
już nie było. Wirgiliusz mój tak gorliwie chrapał, że 
słyszeliśmy go jeszcze za chatą. Wkrótce i myśmy mu 
zawtórowali.

Nazajutrz rano wybrałem się byłem na chutor wy
nająć konie z wozem do Pry łuków, jednak Anton Ka
rło wy cz dogonił mię już na grobli i zawrócił do domu 
twierdząc, że porządni ludzie tak nie postępują. — 
Mariana Akymowna słyszeć nie chce, aby panowie 
opuścili naszą fermę wcześniej niż za trzy dni. Nawet 
dzieci popłakały się na wiadomość o takim pańskim 
niedelikatnym postępku.

Mariana Akymowna przytoczyła jeszcze bardziej 
przekonujące argumenty:

.— Niech pan nawet nie myśli — mówiła — nawet 
nie zamyśla. Jak żyję na świecie, nie widziałam, że
by porządni ludzie wyjeżdżali z gościny zaraz na dru
gi dzień i to w dodatku chłopskimi końmi! To nie ty l
ko u nas, ale nawet u Niemców, jak sądzę, nie jest 
we zwyczaju. Prawda, Antonie Karłowyczu, przecież 
ty Niemiec, hę?

— Taki Niemiec, jak ty Niemka — odparł Anton 
Karłowycz i roześmiał się.

— Taras Fedorowycz też zostanie u nas — ciągnę
ła dalej Mariana Akymowna. — Po balu nie ma tam 
teraz nic do roboty. Panna Adolfina obiecuje nam 
dzisiaj śpiewać małorosyjskie pieśni, a dzieci tańczyć 
bodaj cały dzień h r e c z a n y k y .

— I m e t e ł y c i ę ,  mamo — krzyknęły jednocześ
nie obie dziewczynki.

Opierać się tym namowom było niepodobieństwem, 
więc skapitulowałem. Wirgiliusz mój zaczął napomy
kać o służbie, o obowiązkach urzędowych, o kuratorze.

— Pan by już przynajmniej siedział cicho i nie wy
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jeżdżał, doprawdy, ze swoim kuratorem. I to nazywa 
się stary znajomy! Chodźmy lepiej da mojej chałupy 
na herbatę, bo się z panami trudno dogadać.

Porozumieliśmy się wzrokiem, ja i Wirgiliusz , i po
szliśmy w milczeniu za Marianą Akymowną.

Pogościliśmy jeszcze dwa dni u tych zacnych ludzi 
i w tym czasie udało mi się zrobić ołówkiem kilka wi
doczków szczęśliwej fermy oraz niemal za jednym 
pociągnięciem całe nasze towarzystwo, a na pier
wszym planie — Nataszę i Lizę, tańczące hreczanyky. 
Wszystko to ledwo-ledwo zostało naszkicowane. I oto 
mija już dwudziesty rok od tego czasu, a patrząc na 
swój rysunek znowu jakby z zachwytem podziwiam 
ten sam żywy obrazek i nawet słyszę skrzypce oraz 
prztykanie palcami Niemki pokojówki.

Wydaje mi się, że żaden najgenialniejszy opis osób 
i miejscowości nie zdoła tak ożywić dawno minionej 
przeszłości jak wykonane ołówkiem najprostsze linie. 
Przynajmniej ja to tak odczuwam.

Na czwarty dzień naszego przebywania na rozkosz
nej fermie, o godzinie dziesiątej rano, odprowadzili 
nas jak swoich najbliższych przyjaciół gościnni 
i szczęśliwi mieszkańcy fermy z całym swoim domem. 
Wzięli z sobą również Nataszę i Lizę. I odprowadzili 
nas nie tylko przez groblę, ale nawet przez wiieś do 
samej kłuni. Tu wsiedliśmy do spokojnej n e t y -  
c z a n k i 52 Antona Karłowycza, zaprzężonej w parę 
dobrych koni, i pojechaliśmy gładką, krętą dróżką.

Długo stali nasi przyjaciele na jednym miejscu i ma
chali nam chusteczkami, a jedna z dziewczynek, żeby 
lepiej zademonstrować swoją chusteczkę, wdrapała się 
na ramiona Antona Karłowycza. Netyczanka potoczy
ła się szybciej, coraz szybciej i grupka naszych przy
jaciół była ledwo widoczna. Jeszcze ćwierć wiorsty, 
malutki parów — i przyjaciele znikli za horyzontem.
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Spojrzałem za siebie, kiedyśmy wyjechali na pagórek, 
ale niestety, oprócz kłuni i stert na horyzoncie nic 
już nie dostrzegłem.

Zrobiło mi się smutno, tak smutno, jakbym się roz
stawał ze swoimi bliskimi na długi, na nieokreślony 
przeciąg czasu. Tak się też stało.

Przyjaciel mój przez całą drogę milczał, z czego się 
w duchu cieszyłem, gdyż nie czułem najmniejszej 
ochoty do prowadzenia banalnej rozmowy. Wkrótce 
na horyzoncie ukazały się Pryłuki, a nieco bliżej, zza 
ciemnego lasu, wyjrzały kryte cynkową blachą kopu
ły sobornej cerkwi hustyńskiego monasteru.

Gdy przejeżdżałem koło tego odbudowującego się 
zamku-monasteru, nadzwyczaj mile uderzył mię wi
dok nowej, jeszcze nie otynkowanej czworokątnej wie
ży z płaskim dachem, wyglądającej na strażnicę.

— Cóż to za potwór tam sterczy? — spytałem swo
jego przyjaciela?

— To jest dzwonnica świeżo wyremontowanej cer
kwi parafialnej, która się mieści nad małą bramą.

— I zapewne jakiś mający dużo wolnego czasu chło
pek, kostromski zmajstrował tę budowlę?

— Nie, przepraszam, nie chłopek, tylko prawdziwy 
dyplomowany artysta!

— Jakże on mistrzowsko zdołał podrobić bizantyj
ski styl!

— Niech się pan nie śmieje z naszego artysty. Każą 
mu szybko robić, a pieniędzy nie dają. Ale kiedy po- 
jedzie pan z Pryłuków do Nieżyna, zobaczy pan we 
wsi, będącej własnością pani N., istną świątynię kró
la Salomona, zbudowaną przez tegoż artystę. Jeden 
z najoświeceńszych znawców i protektorów sztuki, 
można powiedzieć mecenas naszych dni, pan. N. — 
nawet on popatrzył i tylko usta rozdziawił, a o przewie- 
lebności 53 nie ma co nawet mówić.
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— Cześć i chwała pańskiemu artyście.
Tymczasem wyjechaliśmy do miasta, a w godzinę 

później żegnałem się już z wielce szanownym pedago
giem, prosząc go, aby dla dobra nauki zapisywał 
wszystko, co się tyczy archeologii i w ogóle twórczości 
ludowej, jak: przysłowia, przypowieści, pieśni, legen
dy i tym podobne. A najgoręcej prosiłem go, aby od 
czasu do czasu powiadamiał mię o naszych zacnych 
przyjaciołach na fermie. Przyrzekł mi to wszystko 
spełnić w miarę swoich możliwości.

I rozstaliśmy się, rozstali — na długo.

Rozstając się ze swoim przewodnikiem nie myśla
łem wtedy, że nie będę go widział tak długo. Sądzi
łem, że pewno w przyszłym roku będę znowu jeździł 
wzdłuż i wszerz Małorosji na zlecenie Kijowskiej Ko
misji Archeologicznej, będę w Czernihowie, z Czer- 
nihowa pojadę przez Nieżyn i Pryłuki, po drodze obej
rzę sławną świątynię, wzniesioną kosztem obywatelki 
ziemskiej, pani N., a pracą i staraniami dyplomowa
nego artysty architekta N., w Pryłukach zabawię kilka 
dni u mojego Wirgliusza i, jeśli to okaże się możliwe, 
razem we dwóch po dawnemu odwiedzimy czcigodne
go Antona Karłowycza tudzież Marianę Akymownę 
i napasiemy oczy ich przepiękną fermą.

Tak myślałem wtedy, a wyszło, że chłop strzela, 
a Bóg kule nosi. W ciągu dwudziestu lat (od dnia mo
jego wyjazdu z Pryłuków) nie tylko nie widziałem 
Kijowa, Czernihowa, Nieżyna, Pryłuków oraz moje
go automedona54 i fermy, i wszystkiego, co tam było 
takie piękne — nie widziałem w ciągu dwudziestu lat, 
nie widziałem mojej drogiej ojczyzny, nie słyszałem 
nawet dźwięku mowy ojczystej.

Co to czasem los potrafi z nami zrobić!
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Po dwudziestu latach włóczęgi w obcych krajach 
wróciłem do Małorosji i przejeżdżając przez cichutkie 
miasto Pryłuki przypomniałem sobie szarawy domek 
na rogu dwóch brudnych ulic. Kazałem woźnicy czy 
też pocztylionowi stanąć koło tego skromnego dom- 
ku. Wylazłem z wozu, wchodzę na podwórko. Spoty
kam dwóch chłopaczków; pytam, gdzie tu mieszka 
Iwan Maksymowycz S.

— Tu! — odpowiadają jednocześnie obydwaj chłop
cy.

— Jest w domu?
— Nie! W szkole.
— A czy jest ktoś starszy od was?
— Jest maty w domu, ale odpoczywa; możemy ją 

obudzić.
— Nie trzeba, nie budźcie. Przyjdę później.
I pojechałem na stację pocztową.
Dzień był piękny i już się chylił ku wieczorowi. Zło

żyłem swoje rzeczy, to jest walizkę i derkę z wiel
błądziej sierści, na ganku stacyjnego domu, a odda
jąc kartę podróżną zawiadowcy, prosiłem go, żeby się 
nie spieszył z końmi.

Urządziwszy się w ten sposób siadłem na swoich 
skromnych manatkach, to jest na walizce, i zacząłem 
rysować pięknie oświetloną wieczornym słońcem mu
rowaną cerkiew, dosyć niezgrabną, ale ciekawą pod 
względem architektonicznym. Cerkiew tę ufundował 
pryłucki pułkownik Ihnat Hałahan 55; ten, który pier
wszy odłączył się od Mazepy i przeszedł na stronę ca
ra P io tra56, za co też został po śmierci pułkownika 
Nosa mianowany pryłuckim pułkownikiem i obdarzo
ny wielkimi majętnościami na obszarze tegoż pułku 57. 
Póki rysowałem ten pomnik znamienitego pułkowni
ka, słońce zawisło tuż nad horyzontem i na ulicy uka
zał się tłum szkolarzy, a za tym tłumem, w pewnej
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odległości, zjawiła się również chuda, przygarbiona fi
gurka, z parasolem zamiast laski w ręce. Był to mój 
Wirgiliusz, więc prawie pobiegłem ku niemu.

Długo staliśmy na środku ulicy i wreszcie, po mo
zolnych przypominaniach, wyciągnął do mnie rękę 
i powiedział:

— Antykwariusz! antykwariusz! Więc to pan? 
A ja już pana całkiem pogrzebałem. Ale jakże się 
pan zmienił! Nie mogłem pana poznać!

— Dzięki i za to, że mię pan chociaż wspominał.
— Ależ ciągle pana wspominałem, tylko teraz 

z twarzy nie mogłem poznać. Niechże pan raczy mię 
odwiedzić w mojej ubogiej celi.

I tak rozmawiając zbliżyliśmy się powoli do wrót 
starego, od dawna już znanego mi domku.

Przy wrotach, jak to zwykle bywa w małych mia
steczkach, stała wrośnięta w ziemię ławka. W milcze
niu popatrzyliśmy na nią i usiedliśmy.

— Więc tak się pan napodróżował — rzekł smut
nym głosem gospodarz — i kawałek świata bożego pan 
zobaczył. Pewnie i zagranicę pan zwiedził? A ja, jak 
wlazłem do tego ciemnego kąta, to i nie wyglądam na 
świat boży: siedzę sobie, można powiedzieć, bez naj
mniejszego ruchu.

I długośmy gawędzili, i każdy z nas wspominał swo
ją przeszłość. Przyjaciel mój opowiedział między inny
mi, że wkrótce po naszym rozstaniu ożenił się ze szla
chetną i pięknie wychowaną, chociaż biedną panną. — 
I myślałem, że spędzę z nią razem całe życie w szczę
ściu i miłości, ale Bóg zrządził, abym na starość został 
samotny. — I starzec zapłakał.

— Braciszku! — rozległ się za wrotami kobiecy głos 
— chodź do pokoju, czas na wieczerzę, dzieciom chce 
się spać.

— Nakarm je, siostrzyczko i połóż, a my jeszcze tro
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chę tutaj posiedzimy. Siostrzyczko — dodał — będzie
my dzisiaj mieli gościa na wieczerzy, więc może byś 
tam coś więcej, na przykład karaska jakiegoś usmaży
ła i posłała Fiołkę, wiesz, po jakieś kropelki.

— Poślę, braciszku.
— Tak... W trzecim roku — ciągnął dalej jakby 

z wahaniem — naszej szczęśliwości porzuciła mię na 
wieki. Co prawda, jeszcze niezupełnie jestem sierotą: 
zostawiła mi małe dziecię swoje, dla którego, rzec mo
żna, wlokę nędzny żywot z dnia na dzień.

Tegoż samego roku mąż mojej siostry umarł niespo
dziewanie i zostawił ją także z małym dziecięciem. Ze
szliśmy się tedy i pospołu klepiemy biedę jak Bóg da. 
Dzieci chciałbym, z pomocą boską, posłać do gimna
zjum... a potem...

— Braciszku — rozległ się znowu za wrotami kobie
cy głos — chodź do pokoju. Na dworze rosa i chłód, 
a ty jesteś w samym fraku.

— Zaraz! Zaraz, siostrzyczko! Chodźmy do naszej 
chaty, bo naprawdę nabawimy się przeziębienia. Prze
cie my obaj nie możemy się już pochwalić młodością 
i kwitnącym zdrowiem. Chodźmy.

Opuściliśmy więc ławkę i w milczeniu weszliśmy do 
pokoju.

Pokoik, w którym dwadzieścia lat temu spędziłem 
kilka dni w kawalerskim stanie, pokoik był ten sam 
i nie ten sam. To samo ubóstwo, ale utrzymane 
w schludności i ozdobione kobiecą ręką. Na czystej po
dłodze czyste chodniki, w oknach białe firanki, na pa
rapetach okien balsaminy i geranium w doniczkach. 
Stół, drewniana sofa, lipowe zydelki — te same, a jed
nak inaczej wyglądały. Co to znaczy kobieca ręka 
w gospodarstwie domowym nawet bardzo akuratnego 
mężczyzny.

W gospodarstwie mężczyzn cywilnych jeszcze się to

48



nie tak ostro rzuca w oczy jak u wojskowych. Proszę 
na przykład zajrzeć do pokoju nieżonatego oficera; iz
ba izbą, ale cała zafajczona i przesiąknięta psim odo
rem. A żonaty oficer też ma izbę, ale w tej izbie stoi 
skrzynia, na której u nieżonatego sypia deńszczyk 
z psem — u żonatego zaś przykryta jest dywanikiem 
i zastępuje sofę. Na drewnianym stoliku zamiast ta 
bakierki i gwoździa do dłubania w fajkach, barwna 
jarosławska serwetka, lusterko i jakieś ręczne robótki 
kobiece. Słowem, w życiu rodzinnym, nawet w ubó
stwie, jest jakiś świeży materialny urok, a o ducho
wym uroku nawet już nie mówię.

Z drugiego pokoju wyszła do nas staruszka w czar
nej sukni i w śnieżnobiałym czepku, taka miła, czy
ściutka staruszka jakiej nigdy bodaj nie spotkałem 
w życiu.

— Pozwoli pan, że mu przedstawię: moja siostra, 
Maria Maksymowna.

Ukłoniłem się.
— A to jest, siostrzyczko, mój stary, dobry znajo

my, pan N.
Znowu się ukłoniłem, a staruszka rzekła:
— Proszę siadać.
Usiadłem. A Iwan Maksymowycz zajrzał do drugie

go pokoju i zwracając się do mnie powiedział:
— Jaką mam dobrą, mądrą i domyślną siostrzycz

kę. Niech pan sobie wyobrazi, że do głowy mi nie 
przyszło zaproponować panu po podróży herbatę, 
a przecie to tak przyjemnie. Żyję tu sobie doprawdy 
jak u Pana Boga za piecem. No, poczęstujże nas, mo
ja kochana, moja nieoceniona gosposiu. A dzieci po
szły już spać, siostrzyczko?

— Już poszły spać, braciszku — odpowiedziała sta
ruszka stawiając na stole filiżanki z herbatą.

— No, dobrze, jutro je panu pokażę. A po ileż ma-
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ją one latek, siostrzyczko? Są w jednym wieku — do
dał zwracając się do mnie.

— Ano, na Piotra i Pawła skończą po dwanaście.
— Już po dwanaście! Mój Boże, jak szybko lecą na

sze stare lata! — przemówił jakby do samego siebie.
— Dwanaście! Dwanaście! Tak! — prawie krzyknął 

uderzywszy się dłonią w czoło. — O mało nie zapo
mniałem! Mam list do pana, który otrzymałem jesz
cze przed swoim ślubem. I leży tak nie rozpieczęto- 
wany. A wie pan od kogo?

— Nie wiem — odrzekłem.
— Od naszego wielce szanownego, szlachetnego Ta- 

rasa Fedorowycza. Pamięta pan tego wiolonczelistę 
z Dihtiarów?

— Mój Boże, czy mógłbym nie pamiętać! Właśnie 
chciałem pana zapytać o niego.

— Wszystko opowiem po kolei. Wiele jest rzeczy 
wzruszających i godnych zestawienia w losie tego 
czcigodnego człowieka. Mam nawet zapisane niektóre 
zdarzenia z jego życia. Chciałem już, wie pan, na sta
rość sam popróbować swoich sił w literaturze, ale ja
kem przeczytał Marlińskiego, ręce mi opadły. Co za 
wspaniały, co za genialny styl! Siostrzyczko! Bądź 
łaskawa wyjąć z dolnej szuflady komody plik papie
rów.

Staruszka nie omieszkała zaraz ich przynieść, zwią
zanych sznurkiem od cukru, i oddając bratu spytała:

— Te, braciszku?
— Te, siostrzyczko, dziękuję ci. Widzi pan — po

wiedział zwracając się do mnie — widzi pan — ile tu 
zmarnowanego papieru, a wszystkiemu winna litera
tura.

Zaczął je przerzucać, wreszcie zatrzymał się na 
skrawku niebieskiego papieru, mówiąc:

— Pamięta pan swoją wtedy prośbę, żebym noto
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wał wszystko, co tylko usłyszę, a co dotyczyć będzie 
poezji i filozofii naszego prostego ludu, pamięta pan?

— Pamiętam — mówię.
— Spełniłem więc pańską prośbę. Znajdzie pan tu 

wiele ciekawych rzeczy... Ale gdzież ten list? Czyż
bym go zgubił? Ależ nie, nie, oto jest. Posłałem go do 
Kijowa na pański adres, no i, wie pan, poczta mi 
zwróciła. Pana nie było już w Kijowie. — I podał mi 
pożółkłą kopertę dodając przy tym:

— A wie pan co? Dzisiaj mamy środę, niech pan 
u nas pobędzie do niedzieli, to w niedzielę wypuścimy 
się razem w podróż, pamięta pan, jak niegdyś, tylko 
nie na bal, lecz po prostu na fermę. Tam pan osobiście 
zobaczy autora tego listu. Przed niedzielą zaś pogrzebię 
w tych papierzyskach i może coś panu przeczytam.

Zgodziłem się i po długich upraszaniach ze strony 
siostry i brata, żeby u nich zostać na noc, wziąłem list 
i udałem się na stację pocztową.

Czy zdarzyło się wam, drodzy państwo, czytać list 
napisany przez waszego serdecznego przyjaciela i ode
brany przez was po piętnastu latach? Kto nie czytał, 
temu próżno bym usiłował opowiadać i opisywać 
wrażenie, jakie zrobił na mnie list mojego czcigodne
go przyjaciela Tarasa Fedorowycza; wrażenie nadzwy
czajne, wrażenie, które pojąć może jedynie ten, co 
miał okazję coś takiego przeżyć.

Główny efekt jest taki, jakby człowiek dopiero co 
wstał ze snu i przeczytał słowa, zaledwie wczoraj na
pisane, a minione długie lata wydają mu się jakimś 
nieokreślonym snem.

Oto co pisał do mnie mój nieszczęśliwy przyjaciel:

„Byłem bliski śmierci, a ściślej mówiąc — pomie
szania zmysłów, kiedy przyjechaliśmy do Petersburga
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i dowiedziałem się, że Mychajło Iwanowycz już drugi 
rok przebywa za granicą. W związku z tym list, któ
ry pan do niego wysłał, pozostał bez odpowiedzi. 
O, jak przykro! Jak niewymownie nam gorzko, kiedy 
nasze piękne, błyskotliwe nadzieje giną pod młotem 
nieubłaganego losu!

Obiecałem napisać panu zaraz, gdy tylko dowiem 
się o jakimkolwiek rezultacie mojego listu do Mychaj- 
ły Iwanowycza, a oto mija już trzeci rok i dopiero te
raz wziąłem się na odwagę, żeby pana zawiadomić 
o swoich tak bezlitośnie rozbitych nadziejach.

Po balu, a raczej po tym koncercie, na którym pan 
mię tak serdecznie oklaskiwał, dzięki czemu pokocha
łem pana jak rodzonego brata — w jakieś dwa ty
godnie po tym więc balu naszej Sofii Samojłownie 
wyskoczył pryszczyk na lewym policzku; rozdrapała 
go, z pryszczyka zrobił się czyrak, a z czyraka w sier
pniu zrobiła się taka rana, że ledwo zasłaniała ją so
bie ręką. Proszę sobie wyobrazić jej położenie: pięk
ność — a tu nie minął miesiąc i nie można było już 
na nią patrzyć; taka piękność, proszę pana, która po
święciła dobre imię matki gwoli tej urodzie. Nie zno
sił takich cierpień wielki kompozytor Beethoven, kiedy 
ogłuchł, i nie męczył się tak wielki wasz Buonarot- 
t i 58, kiedy oślepł, jak cierpiała ta nieszczęsna kobieta.

W połowie sierpnia postanowiono jechać do Peters
burga. Byłem i ja wyznaczony do kwartetu. Radość 
moją tylko pan może zrozumieć. Myślałem: oto już 
nastał koniec mojej udręki. A udręka dopiero się za
czynała. Pojechaliśmy. W drodze sam nasz dziedzic 
zachorował i nie dojeżdżając do Wielkich Łuków, na 
stacji Syruty, umarł. Sądzę, że ona go do grobu wpę
dziła swoimi kaprysami. I prawdę mówiąc, nie może 
być na świecie nic okropniejszego jak niespodziewa
nie zeszpecona piękność. Hiena, po prostu hiena!

52



Po przyjeździe do Petersburga ma się rozumieć, 
nikt nie miał nastroju, żeby przyjmować gości i urzą
dzać kwartety, moje zaś lokajskie obowiązki były zni
kome: posprzątam rano pokoje i marsz na cały dzień, 
gdzie oczy poniosą.

O, bodajbym nigdy nie widział świata bożego. Le
piej by to było, niż widzieć go, odczuwać, a nie śmieć 
odczuwać ani patrzyć na niego!

Po tym dniu, kiedy się dowiedziałem, że Mychajło 
Iwanowycz przebywa za granicą, zachorowałem — 
najpierw dostałem febry, potem gorączki i w miesiąc 
później ocknąłem się w Szpitalu Pietrowskim po 
stronie petersburskiej 59.

Zaczęli mię odwiedzać we środy i soboty moi kole
dzy lokaje wirtuozi.

I w jedną z sobót przynieśli mi wiadomość, że So
fia Samojłowna wyzionęła ducha pod nożem jakiegoś 
znakomitego chirurga. Zostaliśmy sierotami.

Z moim zdrowiem wciąż było źle, tak źle, że nawet 
sam naczelny lekarz doktor Koch przechodząc koło 
mojego łóżka nie zatrzymywał się ani na chwilę. Na 
wiosnę jednak mogłem się już przechadzać po długim, 
szerokim korytarzu, a w maju wypuszczono mię na
wet w południe do ogrodu na dwie godzinki.

Muszę panu nadmienić, że w Szpitalu Pietrowskim 
jest również oddział kobiecy, na drugim piętrze, i re- 
konwalescentki też korzystają z południowych space
rów po ogrodzie. Otóż pewnego razu siedzę na ławce, 
a tu podchodzi do mnie chora w drelichowym szla
froku i w białym czepeczku czy też kołpaczku jak 
i ja. Przesiedzieliśmy w milczeniu tak długo, aż nas 
dozorca zapędził z powrotem do gmachu. Nazajutrz 
dopisała piękna pogoda, więc znowu nas posłano 
w południe na przechadzkę. Pochodziwszy trochę, 
spocząłem na ławce. Wczorajsza dama znowu przycho
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dzi i siada obok mnie. Jakoś niechcący spojrzałem na 
nią i zobaczyłem prawdziwą piękność, ale tak wy
chudzoną, taką smutną, że aż mi się serce ścisnęło na 
jej widok. Nie wytrzymałem i spytałem:

— Z jakiego powodu pani się tak martwi?
— Z tego samego chyba co i pan: z powodu zdro

wia.
Nie zadowoliłem się jej odpowiedzią i po chwili mil

czenia zagadnąłem:
— Zdrowie pani odzyska, z tej przyczyny nikt się 

tak nie martwi jak pani.
— Tak, to prawda — rzekła i zasłoniła oczy ręką.
Dozorca znowu zapędził nas do gmachu.
Kilka dni z rzędu padał deszcz i tęskniłem, nie wi

dząc mojej towarzyszki, której właściwie nie znałem. 
Na koniec deszcz ustał i znowu nas wypuszczono do 
ogrodu. Szedłem prosto do ławki i ze zdziwieniem 
stwierdziłem, że siedziała już tam moja smutna znajoma. 
Ukłoniłem się jej, odpowiedziała mi skinieniem gło
wy, ale tak przy tym smętnie się uśmiechnęła, że 
o mało nie zapłakałem.

— Pani jest chyba strasznie nieszczęśliwa? — ode
zwałem się do niej siadając na ławce.

— A pan jest szczęśliwy? — spytała spojrzawszy na 
mnie tak wyraziście, iż zadrżałem i dopiero po chwi
li, kiedy przyszedłem do siebie, skierowałem na nią 
swój wzrok, a ona wciąż jeszcze patrzyła na mnie 
z poprzednim wyrazem twarzy.

— Niech pan się mi przyjrzy — powiedziała.
Usiłowałem patrzyć na nią, ale nie mogłem wy

trzymać skierowanego na mnie spojrzenia jej głęboko 
zapadniętych dużych czarnych oczu.

— Czyż pan mię nie poznaje? — spytała ledwo do
słyszalnym szeptem.

— Nie poznaję — odrzekłem.
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— Więc chyba strasznie się zmieniłam? — I po 
chwili milczenia dodała:

— Niechże pan sobie przypomni Koczanówkę i dzień 
13 kwietnia 18... roku. No, przypomniał pan sobie?

— Mój Boże! Czyżby... m-lle Tarasiewicz?
— Ja — ledwo wymówiła i zalała się gorzkimi łzami.
Nazajutrz znowu spotkaliśmy się przy pamiętnej

ławce i nieszczęśliwa kobieta opowiedziała mi swoją 
tragiczną historię.

Nie jestem w ogóle mistrzem w wyrażaniu swoich 
myśli na papierze, a jak jeszcze będę się bawił w ab
strakcje i dygresje, to listu tego nigdy nie dokoń
czę. Ale niegodziwa historia, którą mi o sobie opowie
działa biedna Maria Tarasiewicz, mogłaby według 
mnie nawet niemego zmusić do mówienia i głuchego 
do słuchania.

O, gdybym posiadał wielką sztukę pisania! Napisał
bym olbrzymią księgę o niegodziwościach, które się 
dzieją we wsi Koczanówce.

Nie pamiętam, w jakiej mianowicie książce wyczy
tałem takie zdanie — że jeśli widzimy łotra i nie 
wskazujemy na niego palcem, to sami zasługujemy 
prawie na miano łotrów. Czy to prawda? Zdaje mi się, 
że prawda!

Dlatego też opowiadam panu historię Marii Tara
siewicz i koczanowskiego dziedzica. A pan niechaj 
z tym robi, co chce, jeżeli zaś pan wydrukuje, będzie 
najlepiej. Tylko musi pan wszystko przerobić, gdyż 
mnie brakuje stylu.

Była w naszym powiecie P bogata obywatelka ziem
ska mająca około 4000 dusz, bezdzietna wdowa, sta
ruszka, dobra taka, pobożna, ale Pan Bóg raczy wie
dzieć, co jej strzeliło do głowy: wyjechała raz na
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pielgrzymkę do Kijowa i wyszła za mąż za młodego 
człowieka, niezwykle przystojnego, niejakiego p. Ar- 
nowskiego. Może, biedaczka, która już była dobrze po
sunięta w lata, marzyła o spadkobiercy — nie wiem. 
No i, jak to bywa: rozum jej odjęło — oddała cały 
swój majątek razem z sobą w ręce młodego, piękne
go męża. A on, nie będąc głupi, obrócił wszystko po 
swojemu. I to racja: przecie ożenił się nie ze starusz
ką, tylko z jej majątkiem. Oprócz różnych ulepszeń 
w posiadłości, od których poddani aż jęknęli, stworzył 
u siebie orkiestrę (to pięknie), z początku najemną, 
a potem pańszczyźnianą, zbudował wspaniały teatr, 
sprowadził artystów i założył szkołę artystyczną, ma 
się rozumieć, też pańszczyźnianą. Ucztom i bankietom 
końca nie było. Staruszka nie mogła się nazachwycać 
swoim młodym mężem. Kiedy zaś podrosły własne 
aktorki i zaczęły już grywać role amantek i odalisek, 
to dobierając kandydatki według wieku i cech ze
wnętrznych, założył z nich harem na wzór sułtana tu 
reckiego. Ma się rozumieć, taka instytucja nie mogła 
się długo utrzymać w tajemnicy, dziwna rzecz jed
nak, że ostatnia dowiedziała się o tym żona staruszka. 
A dowiedziawszy się o wszystkim, zaniemogła bie
daczka z zazdrości i wkrótce pożegnała się z tym 
światem. Na łożu śmierci przebaczyła swojemu wiaro
łomnemu mężowi i ze łzami w oczach prosiła go, by 
spełnił jej ostatnią wolę, to jest włożył kapitał do 
banku i za procenty od tego kapitału kształcił trzy 
dziewczęta sieroty w instytucie połtawskim. On, ma 
się rozumieć, przysiągł jak najściślej spełnić wolę 
umierającej.

I spełnił, ale po swojemu.
Po śmierci żony wybrano go na marszałka szlachty, 

jako człowieka lojalnego i godnego zaufania. Natych
miast wyszukał w powiecie nie trzy, ale pięć sierotek
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i założył u siebie we wsi pensję dla szlachetnie uro
dzonych panien. Wynajął nauczyciela, jakiegoś dymi
sjonowanego porucznika, oraz guwernantkę bez dy
plomu, a główny nadzór nad moralnym wychowaniem 
pensjonarek powierzył swojej siostrze, niechlujnej 
staruszce z wiecznie czerwonym nosem.

Kiedy sierotki zaczęły podrastać, zaczęto je uczyć 
oprócz języka rosyjskiego również przedmiotów ar
tystycznych, to jest śpiewu, muzyki (gry na gitarze), 
tańców i sztuki scenicznej. Siły nauczycielskie skła
dały się z miejscowych, uprzednio wyszkolonych, lu
dzi pańszczyźnianych.

W liczbie tych nieszczęsnych pensjonarek znalazła 
się też m-lle Tarasiewicz. Kiedy dziewczęta dobrze 
już podrosły, to ładniejsze spośród nich stały się, dzię
ki zabiegom głównej nadzorczyni, ozdobą haremu — 
nie jako niewolnice, lecz jako szlachetne małżonki 
sułtana. Maria Tarasiewicz, chociaż była najładniejsza 
z nich wszystkich, najmądrzejsza i najszlachetniej
sza, wyglądała jednak bardzo mizernie i dlatego nie 
ściągnęła na siebie łaskawej uwagi pana i władcy. Nie 
zazdrościła bynajmniej swoim szczęśliwym koleżan
kom, że brały udział w balach, tańczyły i występowały 
w teatrze przed licznie zgromadzoną publicznością, ma 
się rozumieć, z pańszczyźnianymi artystami (no bo 
przecie nie można było specjalnie dla nich kształcić 
chłopców sierot pochodzenia szlacheckiego). Biedaczka 
niczego z tych rzeczy nie zazdrościła; weźmie sobie, by
wało, jakąś powieść z biblioteki, schowa się gdzieś 
w ogrodzie, czyta ją i płacze. W ten sposób przeczytała 
wszystkie powieści, jakie tylko były w bibliotece. I w 
rezultacie nie wiedziała, co z sobą robić; schudła jesz
cze bardziej — wszyscy nawet myśleli, że umrze. Już 
się nawet do łóżka położyła, już jak to się mówi — pa
trzała na księżą oborę. Zrobiono jej nawet (da pan wia
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rę?) krzyż na grób i trumnę chciano wyszykować, ale 
wstrzymano się, żeby nie zmylić miary, bo podobno 
ludzie, jak umierają to się wydłużają. A krzyż był zro
biony wysoki na dwa sążnie 60, dębowy. Wymalował go 
domowy malarz zieloną farbą i na jednej stronie przed
stawił ukrzyżowanego Chrystusa, a z drugiej Matkę 
Boską Bolesną, w dole zaś przybił żelazną tabliczkę 
i wyrył na niej: „Tu spoczywa sługa boża Maria Tara
siewicz, wychowanica p. Amowskiego, zmarła dnia... 
18... roku,\  Ale złożyło się tak, że dziewczyna wyzdro
wiała, umarła natomiast ulubiona pokojówka siostry 
p. Arnowskiego. I umarła, jak mówią, wskutek wypa
dku. Prasowała żelazkiem w niedzielę odzież swojej pa
ni i trochę się z tym zapóźniła: już wszystkie dzwony 
dzwoniły, a odzież nie była gotowa. No i pani się roz
gniewała, wyrwała jej z rąk żelazko i buch ją „niech
cący’' w głowę tak, że biedaczka od razu nogi wycią
gnęła. Czy to prawda, czy nie, trudno mi powiedzieć. 
A krzyż widziałem na własne oczy i czytałem napis. 
I ten krzyż, wie pan, to swojego rodzaju o*braz, zwła
szcza na ubogim cmentarzu wiejskim, gdzie wszystkie 
krzyżyki wyglądają Bóg wie jak: jedne się pochyliły, 
drugie całkiem upadły, a wiele mogił zupełnie bez 
krzyży. Tymczasem tutaj figura, i to jaka jeszcze! 
Myślę, że Arnowski sam liczył na ten efekt: patrzcie 
no, jak my chowamy swoje wychowanice! A stało się 
tak, że pochowano nie wychowanicę, tylko pokojówkę. 
Bo to przecie wszystko jedno, byle krzyż się nie zmar
nował.

Sala muzyczna znajdowała się w jednym pawilonie 
z naszą pensją (ciągnęła dalej opowiadanie chora) i kie
dy zaczęłam przychodzić do zdrowia i rozumieć wszy
stko dokoła siebie, było mi nadzwyczaj przyjemnie słu
chać, jak muzykanci ćwiczą: mojej chorej wyobraźni 
ukazywał się jakiś niezwykle cudny świat, zwłaszcza
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kiedy orkiestra szumi w oddali jak las albo morze i z 
tego nieokreślonego łoskotu wydziela się jakiś jeden 
instrument, skrzypce albo flet. O! przeżywałam wów
czas największą rozkosz! Dźwięki te wydawały mi się 
najczystszą, najwznioślejszą modlitwą, która płynęła 
z głębi cierpiącej duszy. O, po com ja wyzdrowiała, dla
czego na wieki nie zostałam w stanie owej szczęśliwości!

W domu był doskonały fortepian i kiedy mogłam już 
wychodzić, poszłam wprost do naszego kapelmistrza 
i prosiłam go, żeby mię nauczył czytać nuty i pokazał, 
jak się gra. On zaś... O, dawno go przeklęłam za jego 
naukę! Po co mi odkrył tajemnicę łączenia dźwięków, 
po co mi odkrył tę boską, a tak fatalną dla mnie har
monię!

Szybko wchłaniałam jego pierwsze lekcje, tak że nie 
zdążyły mi na jeden cal odrosnąć włosy (chorowałam 
na gorączkę), jak już lepiej od nauczyciela czytałam 
nuty i wyrabiałam sobie palce na suchych etiudach 
Liszta 61.

Ale nie same tylko dźwięki żywiły moje chore serce. 
Podobała mi się scena. Przeczytałam wszystkie utwory 
dramatyczne, jakie były w naszej bibliotece (repertuar 
naszego domowego teatru niezbyt mi się podobał), po
czynając od „Syneusa i Truwora,, Sumarokowa 62, koń
cząc na „Hamlecie” Wiskowatowa 63. Dniami i nocami 
marzyła mi się Ofelia, nie miałam jednak w tym za
kresie żadnych możliwości: na swój debiut sceniczny 
zmuszona byłam wziąć rolę córki Lwa Gurycza Sinicz- 
kina 64. Sukces był zupełny i ja też ostatecznie się po
grążyłam!

Kiedy pan mię widział w Koczanówce, już miałam 
głowę nabitą petersburskim teatrem: domowy był dla 
mnie za ciasny. Na moje nieszczęście tegoż lata przyje
chał do nas Michał Glinka, który wyszukiwał w Mało- 
rosji śpiewaków do dworskiej kapeli.
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Zobaczywszy mię na scenie i usłyszawszy mój głos, 
jako też grę na fortepianie, uznał, że jestem wielką 
artystką. A ja... O, cóż to za nieszczęście dla mnie! — 
w prostocie ducha uwierzyłam mu. A któż by zresztą 
nie uwierzył na moim miejscu?

Czy nie zauważył pan wtedy u nas na balu młodego, 
nader skromnego człowieka o dużych, wypukłych 
oczach, zadartym nosie i wielkich ustach? Był to ma
larz nazwiskiem Sternberg. Spędził on u nas całe lato. 
Dobry, szlachetny człowiek!

Pewnego razu (przy akompaniamencie samego Glin
ki) śpiewałam dla gości arię z jego nie ukończonej je
szcze wówczas opery „Rusłan i Ludmiła” 65 — pamięta 
pan, jak Ludmiła śpiewa w pałacu Czarnomora? Ledwo 
skończyłam śpiewać, zabrzmiały oklaski; ma się rozu
mieć, nie mnie, tylko autorowi. I kiedy wszystko umil
kło, podchodzi do mnie Sternberg i ze łzami w oczach, 
bez jednego słowa całuje moje ręce. Rozpłakałam się 
i wyszłam z sali. Od tego czasu zawiązała się między 
nami przyjaźń. Często o zmierzchu śpiewałam mu jego 
ulubioną arię z „Preciosy”. Za każdym razem, słucha
jąc mnie, płakał.

W dwa lata po moich sukcesach w Koczanówce 
p. Arnowski zaczął się wybierać ze swoją siostrą na zimę 
do Petersburga. Napraszałam się, naturalnie, żeby mię 
zabrali. Długo nie chcieli się zgodzić. Wreszcie on zgo
dził się pod jednym warunkiem, ale pod jakim warun
kiem! Pan mię rozumie? Tak! rozumie pan! I wie pan 
co? Zgodziłam się! O, przekleństwo na mnie! Przekleń
stwo! Przekleństwo! Wszystko zapomniałam dla sztuki 
i dla stolicy, wszystko! Ze wszystkiego zrobiłam ofiarę! 
I oto jest rezultat mojej wielkiej ofiary: choroba, szpi
tal, i w dodatku pod nazwiskiem jego pańszczyźnianej 
dziewczyny. — Nie mogła już mówić wskutek łez.

Nazajutrz usłyszałem od niej szczegóły tej historii.
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Zresztą, tak obrzydliwe, że nawet trudno je przyto
czyć.

Powiem panu koniec jej tragicznych dziejów. Przy
jechała do Petersburga będąc już w ciąży i po kilku 
miesiącach, nie wychodząc z mieszkania urodziła mar
twe dziecko. Po połogu dostała gorączki. A że p. Arno- 
wski musiał jechać do Koczanówki, więc wysłał ją do 
Szpitala Piętrowskiego pod nazwiskiem swojej dziew
czyny pańszczyźnianej. Tak się to w skrócie przedstawia.

Przebywałem w szpitalu jeszcze dwa tygodnie i każ
dego dnia, o umówionej godzinie, wychodziłem do o- 
grodu, siadałem na tej samej ławce i czekałem na nie
szczęsną kuracjuszkę.

Jakiż doprawdy z człowieka jest w ogóle podły ego
ista, a ze mnie w szczególności. Zrobiło mi się lżej na 
duszy, zacząłem się wyraźnie poprawiać po wysłucha
niu jej spowiedzi. To znaczy, iż byłem zadowolony, że 
są nieszczęśliwsi ode mnie.

Ludzie, którzy cierpicie! Wyobrażajcie sobie tak, 
a będziecie mniej cierpieli.

Codziennie zapytywałem znajomego dozorcy z od
działu kobiecego, jak się miewa numer taki a taki — 
i dozorca odpowiadał mi całkiem obojętnie: — Leży.
— Na dzień przed wypisaniem mnie ze szpitala spy
tałem dozorcy, jak się miewa numer taki a taki?
— W trupami! — odrzekł i poszedł spełniać swoje obo
wiązki, może po długi pleciony koszyk w kształcie tru 
mny, żeby jakiegoś innego człowieka, który już prze
stał cierpieć, wynieść do kostnicy.

Nazajutrz wypisawszy się ze szpitala poprosiłem 
o zezwolenie, żebym mógł pochować zwłoki numeru ta
kiego a takiego, i uzyskałem je.

Zwołałem swoich kolegów (pamięta pan, że przyje
chaliśmy do Petersburga we czterech, to jest jako 
kwartet) i wynieśliśmy ją na cmentarz Smoleński, a po
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mszy żałobnej zaśpiewaliśmy „Wieczne odpoczywanie7', 
rzuciliśmy po garstce ziemi na jej ostatni przytułek 
i na tym koniec.

Wkrótce po tym przysłał nam administrator majątku 
plakaty66 i zostaliśmy jeszcze jeden rok w Peters
burgu. I wie pan cośmy robili? Udając Niemców cho
dziliśmy po ulicach i bawiliśmy dobrych ludzi swoją 
sztuką. I dobrze nam było: prawie każdy z nas przy
nosił do domu srebrnego rubla.

Oprócz życia i mieszkania otrzymywałem co niedzie
lę rubla. Każdego tygodnia bywałem dwa, trzy razy 
w teatrze (ma się rozumieć, na galerii), odkładając co 
tydzień pół rubla srebrem na nieprzewidziane wydat
ki, a właściwie na to, żeby nabyć kilka etiud wiolon
czelowych Servais’go, a przede wszystkim posłuchać, 
jak gra sam mistrz. W gazetach dawno już ogłaszają, 
iż ma on przyjechać do Petersburga na Wielki Post. 
Daj Boże. Jakoś mi się straszno robi na myśl o tym, 
że będę słuchał Servais’go. Czyżby sława była taka po
tężna?

Nadchodzi zima i nasze kwartety uliczne będą się 
musiały skończyć. Co mamy robić? Koledzy moi chcą 
rzucić sztukę i szukać lokajskich posad. A ja chciałbym 
ich powstrzymać od tej pokusy. Ale jak powstrzymać?

W tym pobożnym zamiarze poszedłem pewnego razu 
na Wyspę Krestowską do niemieckie j traktiemi, poroz
mawiałem z gospodarzem, powiedziałem: tak i tak, 
mam kwartet cygański, czy możemy przyjść w niedzie
lę spróbować szczęścia w pańskim zakładzie? Gospo
darz zgodził się i zaraz w pierwszą niedzielę zabawia
liśmy szanowną publiczność walcami, jak prawdziwi 
Czesi, i zabawialiśmy nie bez korzyści dla siebie. W cią
gu jednego dnia zarobiliśmy na dobre utrzymanie na 
cały tydzień. Koledzy moi nabrali otuchy. Następna 
niedziela udała się nam jeszcze lepiej, a znowu nastę-
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pna — jeszcze lepiej, ponieważ nastała już prawdziwa 
zima.

Na miejscu, w traktierni, zaczęliśmy przez gospoda
rza zakładu otrzymywać zamówienia na wieczornice, 
wesela i tym podobne. Koledzy powierzyli mi zała
twianie wspólnych interesów oraz kasę i przeżyliśmy 
całą zimę śpiewająco.

Z piasków przenieśliśmy się na Nikołę Mokrego. 
Mieszkanie mieliśmy już złożone nie z jednego małe
go pokoiku, ale z dwóch dużych z przedpokojem.

W wolnych chwilach podczas zimy przestudiowałem 
całego Romberga67 i to, co mogłem dostać z Ser- 
vais’go. Do Teatru Wielkiego chodziłem regularnie 
dwa albo trzy razy na tydzień i chociaż z galerii wi
działem i słyszałem wszystko, co było najlepszego tej 
zimy w stolicy.

Minęły wreszcie i szalone zapusty, minął i pierwszy 
tydzień Wielkiego Postu.

O, niezapomniany afiszu!
Muszę panu powiedzieć, że często nakładałem dro

gi, byle tylko przejść obok któregoś z teatrów, w za
sadzie po to, żeby przeczytać afisz.

W niedzielę byłem na sobornej klątwie 68 w Soborze 
Kazańskim. Wyszedłem z cerkwi, przechodzę przez 
Prospekt Newski i z daleka widzę, że coś bieleje za 
drucianą siatką przed domem p. Eugelhardta. Przyspie
szyłem kroku. Podchodzę do głównego wejścia, a ra
czej do skrzynki z drucianą siatką, i wydało mi się, że 
stoją tam we własnych osobach Servais i Vieux- 
tem ps69. A to były tylko litery. Długo czytałem te 
drogocenne litery, zanim dociekłem -ich prawdziwego 
znaczenia. Informowały one, że Servais daje koncert 
właśnie w dniu dzisiejszym. Początek o godzinie siód
mej wieczorem. Natychmiast kupiłem bilet i cały 
dzień chodziłem po Newskim Prospekcie, wstępując
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od czasu do czasu do Teatru Aleksandryjskiego i Mi
chajłowskiego, żeby przeczytać afisz. O godzinie szó
stej wieczorem byłem już na sali. Sala była do poło
wy oświetlona. Wszedłem do niej pierwszy. Szwajcar, 
puszczający mię, najpierw badawczo zlustrował mnie 
od stóp do głowy prawdopodobnie dlatego, że wca
le nie wyglądałem na człowieka, dla którego pięcio- 
rublowy banknot nic nie znaczy. Ale Bóg z nim, nie
chaj sobie myśli, co chce.

Publiczność zaczęła się zbierać i o pół do siódmej 
sala była już pełna. Przechodziły mię dreszcze. Kiedy 
ktoś koło mnie powiedział: — Już siódma — zadrża
łem, a serce zupełnie mi zlodowaciało, jak gdyby 
w jednej chwili ciepła krew uciekła z niego i zamiast 
niej popłynęła zimna woda.

Skończyła się uwertura, której nie słuchałem. Or
kiestra odpoczęła, poprawiła się i po paru chwilach 
wychodzi Servais, a za nim Vieuxtemps.

Mój Boże, nie słyszałem i nie usłyszę nigdy nic pięk
niejszego!

Liszt wobec Servais’go jest fanfaronem, zwykłym 
majstrem, rzemieślnikiem wobec artysty i nic więcej. 
Nie pamiętam dobrze, jak wyszedłem i wróciłem do do
mu. Pamiętam tylko, że koledzy zabrali mi wioloncze
lę i schowali.

Od tego wieczoru nie biorę wiolonczeli do rąk i nie 
mogę słuchać jej tonów; dla mnie to jest to samo, co 
gdyby mię ktoś nożem przeciągał po sercu.

Podczas postu czytałem jedynie afisze i tylko raz 
byłem w Teatrze Wielkim, kiedy dawano oratorium 
Haydna70 pod tytułem „Stworzenie świata”. Jest to 
prawdziwe stworzenie świata. Tylko na Teatr Wielki 
trochę za głośne: trudno słuchać. Tu by się nadał co 
najmniej maneż Michajłowski.

Dawano jeszcze koncert w~ Instytucie Patriotycz-
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nym 71. Występował tam pomiędzy innymi znakomi
tościami również hrabia Wielhorski72.

Czego bym nie dał za to, żeby go posłuchać! Ale, 
niestety! Świat ten nie dla wszystkich został jednako
wo stworzony!

W samą Wielką Sobotę wezwano nas wszystkich 
czterech do cyrkułu i oświadczono, że dziedzic ściąga 
nas do siebie na wieś i że mamy się przygotować na 
następną środę do wyruszenia w drogę razem z partią 
sewastopolską.

Przed środą byliśmy już całkiem gotowi i wczesnym 
rankiem w środę wyszliśmy za tłumem zakutych 
w kajdany więźniów z bramy Zamku Litewskiego, 
trzymając instrumenty na ramionach. W milczeniu 
i ze smutkiem podążyliśmy ku moskiewskiej rogatce.

Nie opisuję panu naszej podróży, dlatego że była 
ona obrzydliwie jednostajna i nieznośnie podła.

W trzecim miesiącu naszego wędrowania z tłumem 
złoczyńców przybyliśmy wreszcie do Pryłuków.

Dziwne i straszne uczucie ogarnęło mię na widok 
ojczystej miejscowości.

Długo nie mogłem się zdecydować, by z więzienia 
posłać o nas wiadomość do naszego zacnego Iwana 
Maksymowycza. Wreszcie z ogromnym wysiłkiem 
przezwyciężyłem fałszywy wstyd i strach i posłałem 
do niego dozorcę więzienia. Po upływie pół godziny 
zjawił się Iwan Maksymowycz i wziął mnie za poręką.

W ciągu całej nocy nie zmrużyliśmy oka, powiada
miając o wszystkim jeden drugiego niczym rodzeni 
bracia po długiej rozłące. Między innymi nowinami 
Iwan Maksymowycz zakomunikował mi, że przesza- 
stany i zrujnowany majątek naszego zmarłego dzie
dzica kupił na publicznej licytacji p. Arnowski, że na
wet chciał wziąć Lizę i Nataszę do siebie na wycho
wanie, ale Anton Karłowycz oddał tylko Lizę, a Na-
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taszę zostawił u siebie i że m-lle Adolfina opuściła 
ich razem z Lizą.

Nazajutrz opuściłem Pryłuki i zanocowałem na fer
mie. Wszystko tam zastałem do dawnemu, brakuje 
tylko Lizy i panny Adolfiny, a gospodarze fermy na
wet jakby odmłodnieli i wydobrzeli.

Słońce opuszczało się już za horyzont, kiedy pod
chodziłem do fermy. Kmiotkowie, których spotykałem 
przed wioską, witali mię życząc dobrego wieczoru, 
spoglądali na mnie, zdejmowali czapki i żegnali się 
znakiem krzyża świętego. Bardzo mię to dziwiło. —■ 
Co by to mogło znaczyć, że oni się żegnają? — zapy
tywałem sam siebie. Kiedy wchodziłem do wsi, dzieci 
ujrzawszy mnie rzuciły zabawę, stanęły przy chacie 
i w milczeniu przypatrywały mi się, a starsze z nich 
również się żegnały. Chciałem już podejść do nich 
i poznać przyczynę tego nabożnego stosunku do mo
jej osoby, ale dzieci się rozbiegły. Poszedłem dalej 
i już na grobli spotkałem idącą naprzeciwko mnie 
struszkę, która przystanęła, przeżegnała się i spytała:

— Kudy ce wy hrobyk nesete? U Dihtiarach swia- 
szczenyk umer, pochowat’ nikomu budę, bo nowoho 
popa szcze ne prysłano 73.

Tu się dopiero zorientowałem, że oni wszyscy mój 
futerał skrzypcowy brali za dziecięcą trumienkę.

Podszedłszy aż do wrót ogrodu zatrzymałem się 
w niepewności, czy mam wstąpić do nich, czy minąć, 
i ledwo się zdecydowałem na ostatnie, kiedy usłysza
łem dziecięcy głosik. Był to głos Nataszy. Otworzy
łem wrota, ale wejść do ogrodu wciąż jeszcze jakbym 
się bał. Dopiero Natasza ujrzawszy mię zawołała: — 
Mamo, mamo, żebrak przyszedł. (Marianę Akymownę 
dziewczynka nazywała mamą).

— Gdzie ty widzisz żebraka? — spytała ją Mariana 
Akymowna wychodząc zza drzewa.
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— Tam, za wrotami.
I obie zbliżyły się do mnie na kilka kroków, a Na

tasza poskoczyła ku minie 'krzycząc:
— Mamo! Mamo! To nie żebrak: to nasz Taras Fe

dor o wycz!
W istocie można mię było wziąć za żebraka: obdar

ty, zakurzony, z kijem w ręku i skrzynką na plecach. 
Mariana Akymowna podeszła do mnie, przyjrzała mi 
się, wzięła mnie za rękę, rzekła: — Niech pan wej
dzie — i zapłakała. Nogi się pode mną ugięły, upa
dłem na ziemię i zacząłem szlochać jak dziecko. Na
tasza pobiegła po Antona Karłowycza i po kilku mi
nutach wszyscy troje szliśmy już do domu i wszyscy 
troje płakaliśmy. Natasza też płakała, ma się rozumieć, 
nieświadomie. Zresztą, idzie jej już dwunasty roczek.

I cóż to jest za dziecię, żeby pan widział! To jest 
taki urok, taki powab dziecięcy, jakiego nie udało mi 
się spotkać nawet na obrazach.

Przed samym domem Anton Karłowycz nieomal 
wyrwał mię z rąk Mariany Akymowny i zaprowadził 
do swojej chaty.

— Niech pan tu na mnie zaczeka — powiedział sa
dzając mnie na krześle w izbie. — W tej chwili wró
cę — dodał już za drzwiami.

W jego chacie wszystko było po dawnemu. Nawet 
zapach, nawet powietrze było dawne i wydawało mi 
się, że dopiero wczoraj wyszedłem z tej izby.

Po chwili wszedł chłopczyk z miednicą i ręcznikiem, 
a za nim sam Anton Karłowycz, niosąc w rękach swo
je szare ubranie i inne części garderoby.

— A buty niech pan włoży tu, w tym pokoju — 
powiedział wskazując na boczne drzwi. — I jak już 
pan wszystko skończy, proszę przyjść na herbatę. 
Czekamy! — zaznaczył dobitnie, opuszczając chatę.

Przeobraziwszy się, poszedłem do domu. Na ganku
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powitała mię Natasza, która chwyciła mnie za rękę 
krzycząc:

— Mamo! Mamo! Popatrz, wcale go nie poznałam!
I z tymi słowami wprowadziła mię do pokoju, posa

dziła na krześle za stołem i dodała:
— Niech pan tu siada, akurat naprzeciwko mnie 

i naprzeciwko mamy. Będziemy na pana patrzyć: prze
cie tak dawno nie widziałyśmy pana!

Obejrzałem się dokoła i usiadłem. Z minutę trwa
ło milczenie. Mariana Akymowna, patrząc na mnie, 
znowu zaczęła płakać i rzekła:

— Teraz jest nas tylko troje, a pamięta pan, że by
ło pięcioro.

I nalewając herbatę opowiedziała znaną mi już hi
storię z dodatkiem, że pannie Adolfinie wcale się nie 
chciało z nimi rozstawać i że ją z wielkim trudem na
mówiono przejść do p. Arnowskiego, ponieważ to jest 
konieczne dla dobra Lizy, która ma zbyt śmiały cha
rakter. — Czymże jest Natasza wobec Lizy? To po 
prostu mój aniołek, a nie dziecko — dodała całując 
Nataszę.

Mariana Akymowna zaczęła mię po trosze wypyty
wać o moje przygody, ale Anton Karłowycz przerwał 
jej, mówiąc, że będzie na to cały jutrzejszy dzień, te
raz natomiast trzeba spytać gościa, czy mu się nie 
chce spać i jeść.

Po kolacji udałem się do chaty, gdzie już było dla 
mnie przygotowane łóżko. — Mój Boże — pomyśla
łem — za cóż ci dobrzy ludzie tak mię pokochali? 
Czy kiedy ojciec i matka witali z taką serdecznością 
swojego syna po długiej rozłące, z jaką oni mnie po
witali? Zacni, szlachetni ludzie!

Nazajutrz rano Anton Karłowycz pojechał do Dih- 
tiarów i wyjednał dla mnie u rządcy zezwolenie, 
abym pozostał na fermie z powodu choroby.
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Cały sierpień spędziłem w kółku tych dobrych lu
dzi, zupełnie jak syn u ojca i matki, i całkiem zapo
mniałem © moim smutnym pobycie w Petersburgu 
i o moim gorzkim wędrowaniu, mimo iż codziennie 
powtarzałem swoje opowiadania.

Święci w raju nie przebywają wśród takich rozko
szy, wśród jakich ja się teraz znalazłem.

Natasza nie odstępuje mnie ani na krok, prosi mnie, 
żebym ją uczyć grać na fortepianie, chociaż sama gra 
już całkiem nieźle. Prosi mnie, żebym ją uczył fran
cuskiego, a sama mnie poprawia. I kiedy wieczorami 
opowiadam o moich przygodach na etapach, płacze 
jeszcze rzewniej niż sama Mariana Akymowna. Po pro
stu czaruje mię swoim przywiązaniem.

Po raz czwarty zasiadam do pisania tego listu i nie 
wiem, czy uda mi się skończyć chociaż teraz. Nie mam 
doprawdy jednej wolnej chwilki. Niech pan sobie wy
obrazi, że siedzimy czasem calusieńką noc w przytul
nej chatce Mariany Akymowny, ja ze skrzypcami, 
a pani domu przy fortepianie.

Wiolonczelę zamierzam zupełnie rzucić. Bo czyż mi 
starczy śmiałości grać na niej, kiedy słyszałem Ser- 
vais’go?

Koniec mojego szczęścia już się zbliża: w tych 
dniach opuszczam fermę i melduję się swemu nowe
mu właścicielowi. Nie przewiduję tam dla siebie nic 
dobrego. Zresztą, wszystko jest w ręku Boga.

Ten list pisałem tak długo, że wreszcie przyzwy
czaiłem się do niego i smutno mi się zrobiło, kiedy go 
skończyłem. W zasadzie nigdy nie rozstawałem się 
z panem, w tym czasie po prostu obcowałem z panem 
i odsłaniałem panu swoje wrażenia i uczucia, toteż gdy 
teraz pomyślę o czekającym mnie życiu — a przeczu
wam, iż czeka mnie dużo rzeczy smutnych, o których 
nie będę miał komu opowiedzieć — już mi jest ciężko.
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Niech mi pan napisze chociaż trzy słowa, chociaż 
tyle, że pan otrzymał mój list, a będę szczęśliwy.

Żegnam pana, mój niezapomniany przyjacielu, pro
szę pamiętać o oddanym panu nieszczęśliwym muzy
kancie N.

Ferma 
Roku 18...
Dnia... sierpnia

Po przeczytaniu listu zamierzałem przespać się tro
chę, ale nie było to możliwe. Przede mną stał jak żywy 
mój biedny muzykant ze swoją wiolonczelą i patrząc 
na mnie, smutno się uśmiechał; tak smutno, że chcia
łem już zapalić światło i przeczytać znowu jego tragicz
ne zwierzenia, tymczasem patrzę — a tu już dnieje za 
oknami. Narzuciłem na siebie szynel i wyszedłem 
na ganek. Nie minęło pięć minut, kiedy podchodzi do 
mnie Iwan Maksymowycz i po wzajemnych powita
niach skarży mi się, że również nie mógł spać całą noc 
i że dawno już chodzi i popatruje, czy nie wyjdę.

— Nie wiem dlaczego, wydawało mi się — mówił — 
że pana też trapi bezsenność. Chociaż sam nie czyta
łem listu Tarasa Fedorowycza, przypuszczałem jednak, 
że jest niewesoły.

— To prawda! — odrzekłem — nawet bardzo nie
wesoły.

— I na pewno nie dał panu spać?
— Rzeczywiście, nie dał.
— Tak myślałem. Ale to wszystko nic. Niech pan 

posłucha, co z nim później było! Zresztą, lepiej panu 
przeczytam. Zacząłem się, wie pan, na stare lata ba
wić w to samo, to jest w literaturę. Przecie, myślę so
bie, nie święci garnki lepią. Temat sam przez się jest 
ciekawy, a jeżeli go jeszcze opracować, wyjdzie z te
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go po prostu powieść. Wziąłem się więc do dzieła... 
Ale siostrzyczka, jak myślę, dawno już na nas cze
ka z samowarem. Biedaczka też jakoś nie mogła spać 
tej nocy. Zresztą, cierpi na bezsenność dosyć często. 
Chodźmy, to będzie lepsze niż literatura.

Rzeczywiście, staruszka czekała na nas z herbatą, 
ale nie w pokoju, tylko w ogródku, w letnim gabine
cie brata. W ogródku było kilka rachitycznych drze
wek owocowych oraz drewniana komórka przylegają
ca do sąsiedniego płotu. Komórka owa stanowiła wła
śnie letni gabinet Iwana Maksymowycza.

I mimo ubóstwa tego ogródka było w nim tak przy
tulnie, tak spokojnie, że mimo woli pozazdrościłem 
biednemu gospodarzowi.

Kiedyśmy się już napili herbaty pod kwitnącym 
krzewem czarnego bzu, Iwan Maksymowycz zapro
wadził mię do swego gabinetu, posadził na drewnia
nej, nie pokrytej kanapie, i wyjmując z biurka papie
ry rzekł:

— Teraz w ciszy i samotności zajmiemy się litera
turą. Te papiery — powiedział odkładając na bok kil
ka arkuszy zapełnionych drobnym pismem — te pa
piery należą do pana. Pamięta pan chyba, jak mię 
pan prosił, żeby zbierać wszystko, co dotyczy histo
rii, filozofii i poezji naszego ludu. Tu jest wszystkiego 
po trochu. Wiadomości historyczne, dotyczące same
go miasta Pryłuków, przekazał mi nieboszczyk ojciec 
Ilja Bodiański, a resztę zapisywałem, gdzie się dało. 
A to już jest czysta literatura — mówił przebierając 
inne papiery.

— Opisuję wszystko, co się wydarzyło z naszym 
muzykantem od dnia jego wyjazdu do Petersburga, 
na podstawie jego własnych słów, niekiedy tylko 
upiększam styl, idąc za wzorem Marlińskiego (boski 
powieściopisarz!). Nawet tytuł daję taki, jaki by, mo

71



im zdaniem, dał sam Marliński, a mianowicie: „Muzy
kant, czyli dwie sierotki”. Pamięta pan Lizę i Nata
szę? One też tu odgrywają niemałą rolę. Od czegóż 
więc zaczniemy? On panu w swoim liście opisał chy
ba wszystko, przynajmniej pokrótce, aż do dnia swo
jego przybycia na rodzinne miejsce?

— Istotnie, wszystko — rzekłem — oprócz powrot
nej wędrówki swojej ze stolicy.

— Czyli odbywania drogi etapem. Tak też sądziłem, 
gdyż i mnie kosztowało wiele trudu wydobycie od 
niego pewnych szczegółów tej, rzec można, malowni
czej podróży.

I Iwan Maksymowycz uśmiechnął się ze swojego 
dowcipu.

— Więc zacznę panu opowiadać od tej właśnie drogi.

„Wieczorny promień słońca złocił majestatyczne 
i szerokie łożysko rzeki (tak zaczął czytać Iwan Ma- 
ksymowycz). A kiedy przeszliśmy nieskończenie dłu
gi, przedziwacznie na palach wzniesiony most na le
dwo wyglądającej z sitowia Łudzę, to promienisty 
Febus74 już zniknął za horyzontem w objęciach Te- 
tydy 75.

Atoli ponieważ w krajach polarnych letnie noce by
wają dość widne, wkroczyliśmy do miasta Ługi jesz
cze za dnia. Zaprowadzono nas, ma się rozumieć, do 
aresztu...”

— Tu jednak następuje obraz niezbyt awantażo- 
wny 76 — powiada Iwan Maksymowycz — dlatego też 
go nie opisuję. Według mnie w utworze czysto arty 
stycznym nie powinny się znajdować obrazy brudne, 
chociaż to teraz, na nieszczęście, weszło w modę. Ja
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jednak mimo wszystko wolę się trzymać stylu klasy
cznego. Bo i zresztą nie czas już nam starym przera
biać siebie.

Więc było tak (będę panu zwykłe wydarzenia opo
wiadać, to zaś, co trąci poezją, odczytam)... Nazajutrz 
poprosili komendanta etapu — mając do rozporządze
nia całodzienną przerwę w podróży, przy czym akurat 
wypadało święto — poprosili go o pozwolenie (propo
nując mu, ma się rozumieć, udział w zarobku), aby 
mogli przejść się po mieście z instrumentami i dać 
kilka koncertów.

Przedsięwzięcie ich (mimo iż miasto Ługa jest, mo
żna powiedzieć, szczególnie małe), przedsięwzięcie to 
zostało uwieńczone zupełnym powodzeniem, tak 
że prócz znacznej części zysku, którą wręczyli komen
dantowi etapu, starczyło im jeszcze na utrzymanie do 
samego Porchowa 77. W pobliżu Porchowa opisuję (we
dług jego opowiadania) długą, wąską wyżynę, w ro
dzaju wału cyklopieznego, po której biegnie droga 
pocztowa prawie do samego miasta; potem opisuję 
Porchow tudzież majestatyczną Szełoń 78, na której le
wym brzegu wznoszą się ruiny starożytnego zamku.

Na swoje szczęście do Porchowa przybyli w drugi 
dzień Zielonych Świątek. Zaraz poszli po mieście 
z muzyką, tak jak to zrobili w Łudzę. Tylko że Por
chow to nie Ługa: tu ich zarzucono grzywiennikami79. 
Pewien subiekt jakiejś fabryki mydła, należącej do 
Żukowa (słynnego fabrykanta tytoniu), rzucił całe 
trzy rubeliony. Tak im się powiodło w Porchowie, że 
później już na każdym etapie wynajmowali konia 
z wózkiem na swoje instrumenty aż do Wielkich 
Łuków80, a stamtąd jechali już własnym konikiem, 
nienadzwyczajnym wprawdzie, ale własnym.

Ponieważ zbliżali się do krainy wieczyście głodnej,
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to znaczy do Białorusi, więc oprócz instrumentów od 
miasta do miasta wieziono za nimi również przyzwo
ity zapas pieczywa.

Wzruszające sceny zdarzało mu się widzieć w owej 
ubogiej krainie. Wie pan, głód, nędza, rozpusta i nik
czemni współtowarzysze rozpusty. Wszystko to opisu
je w tonie moralizatorskim.

Tak, na przykład kiedy przechodzili bodajże przez 
Uświat81, to zamiast dać jakieś wsparcie aresztantom, 
tłum chłopaczków z grubymi kolanami zbliżył się do 
nich i zaczął prosić o chleb, a kiedy nasi artyści dali 
dzieciakom chleba, rzucili się za nimi i dorośli. Głód 
nie zna wstydu.

Minąwszy krainę lamentu i płaczu wkroczyli na
reszcie w granice naszej błogosławionej, drogiej Ma- 
łorosji, a w końcu do naszych skromnych Pryłuków. 
Tegoż dnia wieczorem piliśmy herbatę razem z naszym 
miłym, nieocenionym muzykantem i po przyjacielsku 
gawędziliśmy w tej samej altance.

— Teraz powiem panu, co następuje. Proszę mi wy
baczyć: jestem, wie pan, związany obowiązkami
służby.

— Pan będzie łaskaw czynić tak, jak panu wygod
niej — odrzekłem.

— Zrobię tak — powiedział. — Pójdę nie na długo 
do szkoły, a pan niech sobie poczyta mój rękopis. 
Znajdzie pan tu kilka oryginalnych listów Tar asa Fe- 
dorowycza, w których przedstawia on przeważnie sta
ny swojej duszy oraz sprawy domowe. I jeszcze wie 
pan co: pobiegnę na stację i powiem, żeby przyniesio
no tutaj pańskie rzeczy; tak sobie przekoczujemy ra
zem do niedzieli, a w niedzielę wypuścimy się na fer
mę. Bene? — spytał ściskając moją rękę.

— Benissimo! — odrzekłem i rozstaliśmy się.
Rękopis, prawdę mówiąc, trochę mnie przerażał, za
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to listy w nim zamieszczone bardzo mię interesowały, 
wziąłem się więc do czytania.

Listy były wklejone do rękopisu, toteż z łatwością 
je odnalazłem.

Pierwszy z nich miał taką treść:

„Obiecałem panu, .mój przezacny Iwanie Maksymo- 
wyczu, zawiadamiać pana od czasu do czasu zarówno
0 sobie samym, jako też o rzeczach mnie otaczających.
1 oto już niebawem skończy się trzeci rok mojej krzą
taniny u stóp nowego właściciela, a dopiero teraz 
przypomniałem sobie daną panu obietnicę. Moje nie
szczęście jest tego rodzaju, że samo siebie żywi i nie 
lubi pocieszania. Niech pan mi daruje, zacny Iwanie 
Maksymowyczu, te słowa, ale cóż robić? To jest pra
wda. Teraz mi się trochę polepszyło; na tyle, że mogę 
z panem gawędzić. Dlaczegóż to pan nigdy nie zajrzy 
do nas? To byśmy się dopiero nagadali! Niechże pan 
przyjedzie i niech pan koniecznie przywiezie z sobą 
małżonkę. My tu 23 kwietnia mamy święto. A pan 
przecie kiedyś lubił zabawy. Temu pańskiemu upodo
baniu zawdzięczam znajomość z antykwariuszem, pa
mięta pan? Gdzież on się biedak obraca! Proszę mi 
napisać, jeżeli pan otrzyma o nim jakąś wiadomość.

Wczoraj wróciłem z fermy. Gościłem tam trzy dni. 
Zresztą, nigdy tam nie goszczę mniej niż trzy dni. To 
moje jedno, jedyne szczęście. I naprawdę wielkie 
szczęście! Myślę, że od stworzenia świata żadnemu 
cierpiętnikowi nie udawało się tak goić ran swego ser
ca, jak ja to czynię w kółku tych szlachetnych ludzi. 
A Natasza, niech pan sobie wyobrazi, tak mię polu
biła, że kiedy wyjeżdżam, to biedaczka zanosi się od 
płaczu. I cóż to za miła dzieweczka, cóż to za urocze 
stworzenie! I na swój wiek (ma czternaście lat) ileż
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ma w sobie głębokich uczuć i niedziecięcego rozumu. 
Pokochała muzykę, i tak pokochała, że dnie całe spę
dza przy fortepianie. I niech pan sobie wystawi: do 
dziś dnia nie wie, że jest sierotą. Co prawda, przy 
Marianie Akymownie trudno się jej o tym dowie
dzieć, ponieważ Mariana Akymowna jest dla niej chy
ba jeszcze lepsza niż rodzona matka. Toteż Natasza 
odpłaca jej za to swoją bezgraniczną dziecięcą miłoś
cią. A Anton Karłowycz po prostu nie wie, gdzie ma 
posadzić swoją Nataszę. Czy pan da wiarę, że potra
fi dla niej przez cały dzień nie wyjść ze swego labo
ratorium, aby wieczorem uradować Nataszę jakąś po
mysłową zabawką. Opowiadam panu to, co pan sam 
przecie widział. Słyszałem, że pan niedawno gościł 
u nich razem ze swoją małżonką. Szkoda wielka, że 
nie wiedziałem, bo bezwzględnie bym się zwolnił.

Dziwna to jednak zagadka psychologiczna. Liza jest 
przecie jak dwie krople wody podobna do Nataszy, 
widuję ją codziennie, a nie mogę się nią zachwycać, 
tak jak Nataszą się zachwycam. Wydaje mi się zanad
to śmiała, bardziej podobna do chłopca; do nikogo się 
nie przywiązuje, niechętnie się uczy i muzyki nie lubi.

Cóż by to miało znaczyć? Dzieciństwo ich było zu
pełnie jednakowe, a teraz taka różnica.

M-lle Adolfinę, jak panu wiadomo, tego samego ro
ku p. Arnowski odprawił. I wie pan za co? Nikczemny 
rozpustnik! Nie mógł jej uwieść, więc ją wypędził 
z domu, nazwawszy przy ludziach inierządną dziewką.

Bóg raczy wiedzieć, gdzie ona teraz jest. Dobre nie
winne stworzenie! Pan wie, że jej zawdzięczam zna
jomość francuszczyzny. Teraz dopiero oceniłem to na
leżycie. Biblioteka nasza składa się prawie wyłącz
nie z francuskich książek, chociaż, prawdę mówiąc, 
raczej z romansów; lepsze to jednak niż nic.

Tak, m-lle Adolfina była Lizie bardzo potrzebna.
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Biedne dziecię! Czego się nauczy, cóż sobie przyswoi 
dobrego od swojej wychowawczyni, starej, podłej, 
niepiśmiennej baby! Jest nią czcigodna siostrzyczka 
p. Arnowskiego. Odosobniła Lizę od reszty pensjona
rek i przeniosła do siebie; wszystko to, jak podejrze
wam, uczyniła z rozkazu braciszka. Nikczemni lu
dzie! Liza rośnie nadzwyczaj szybko. P. Arnowski pi
sze, żeby się go w tym .roku nie spodziewać z zagra
nicy. Wyjechał już przecie w ubiegłym roku brać ką
piele na jakąś zastarzałą chorobę.

A wie pan co? Niech pan przyjedzie na fermę dwu
dziestego szóstego sierpnia. Wie pan, że tego dnia wy
padają imieniny Nataszy. Zapewniam pana, że będzie 
wesoło. Niech pan przyjedzie, to chociaż popatrzę na 
pana.

Przygotowuję na tę uroczystość kilka utworów na 
kwartet, złożony ze współtowarzyszy moich wędró
wek. Ale o tym — sza! Ani słowa — jeśli pan wcześ
niej przyjedzie. Chcę, żeby to była prawdziwa niespo
dzianka.

Anton Karłowycz szykuje dla Nataszy iluminację 
oraz tarczę z jej inicjałami. Tarcza będzie umieszczo
na pomiędzy krzewami, a za tarczą ukryje się nasz 
kwartet. Prawda, że to jest ładnie obmyślone? I jesz
cze jedną niespodziankę przygotowałem dla Nataszy; 
nie wiem tylko, czy się jej spodoba. O nuty się nie 
obawiam: nuty po prostu drukuję, ale niepokoi mię 
okładka. Widzi pan, przepisałem, jak umiałem, na we
linowym papierze „Serenadę” Schuberta82 i ozdobi
łem stronę tytułową własnym rysunkiem, skopiowa
nym, co prawda, z jakiegoś marnego romansu, ale to 
nic nie szkodzi.

Niech pan przyjedzie dwudziestego szóstego sierp
nia, na miłość Boską, niech pan przyjedzie! I to ko
niecznie z małżonką!”
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Ledwo skończyłem czytać pierwszy list, kiedy 
wszedł do mnie Iwan Maksymowycz mocno zdyszany:

— Uf, jakem się zmęczył! Prawie biegłem całą dro
gę. Obawiam się, czy panu tu nuda nie dokucza. 
A, czyta pan jednak, czyta. No co, jak, hę? Po star
czemu, prawda? Styl! Styl jest najważniejszy! 
A wszystko inne samo przyjdzie, prawda?

— Pan ma styl zupełnie piękny!
— Trochę przestarzały, ale co robić, kiedy sam się 

zestarzałem, prawda?
Kiwnąłem gową potakująco, a Iwan Maksymowycz 

spojrzawszy na rękopis powiedział:
— A więc zatrzymał się pan na liście? Niech pan 

czyta dalej, niech pan czyta!
— Już skończyłem list.
— Skończył pan? — I po chwili milczenia rzekł: — 

Tak, list ten kończy się zaproszeniem mnie na imie
niny Nataszy razem z moją najdroższą... — Umilkł 
i odwrócił się. — Muzyka... iluminacja... Natasza! — 
przyszedłszy do siebie wymawiał powoli. — Tak, pię
knie było, uroczyście, pięknie. Ale nie, lepiej przeczy
tamy: to święto opisałem wzniosłym stylem.

— Braciszku! Proszę na obiad! — rozległ się głos 
siostry.

— Rzeczywiście, chodźmy lepiej zjeść obiad, a po
tem tu wrócimy i przeczytamy.

I poszliśmy na obiad.

Nie wiem czy dzięki apetytowi, czy dzięki serdecz
nej gościńności, czy po prostu dlatego że mi tak za
smakował barszcz na suszonych karasiach (który ge
nialnie gotują moje rodaczki) — nie wiem, co właści
wie było przyczyną, wiem tylko, że sobie mocno pod
jadłem i jeszcze mocniej zasnąłem po obiedzie.
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Rzeczy moje zostały przyniesione ze stacji poczto
wej i zamieszkałem do niedzieli w altance gościnne
go Iwana Maksymowycza, a w czasie jego nieobec
ności przeczytałem prostoduszne listy mojego poczci
wego muzykanta.

Drugi list, który tu przytaczam, był pisany z górą 
w dwa lata po pierwszym.

„Wielce Szanowny Iwanie Maksymo wy czu!
W ostatnim liście powtarza pan swoją poprzednią 

prośbę, żebym zapisywał z ust naszego ludu wszyst
ko, co dotyczy jego filozofii, poezji i historii. Dzięku
ję panu, że pan mi przypomniał o tym. Znaczy to, że 
pańska boleść zmniejszyła się już do połowy, że na 
koniec wrócił pan myślą do naszego antykwariusza, 
no i — do mnie, do pańskiego szczerego przyjaciela. 
Antykwariusza naszego ja też dobrze pamiętam, Bóg 
jednak wie, gdzie się on teraz obraca. Czy dla niego, 
czy dla pana — bez różnicy — zapisałem w tych 
dniach przedziwną pieśń.

Idę pewnego razu główną ulicą wsi, prawdę powie
dziawszy, idę do karczmy, żeby posiedzieć z dobry
mi ludźmi na przyzbie — a nuż usłyszę coś poucza
jącego. Idę właśnie i widzę, że samym środkiem ulicy 
kroczy pijana baba; pijana i, jak widać, niebiedna. Kro
czy i śpiewa na całe gardło, spoglądając na wysu
nięte na ulicę chaty:

Upyłasia ja,
Ne za waszi ja:
W mene kurka nesłasia —
Ja za jajcia upyłasia! 88

Czy to nie filozofia? Czy to nie poezja?
Miałem ochotę zrobić wariacje na ten temat, ale
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niestety! Muzyka nie jest zdolna wyrazić tego wiel
kiego sarkazmu.

Pan teraz, jak widać z pańskiego listu, trochę się 
uspokoił po swojej niepowetowanej stracie, „Byjte ły
chom ob zemlu jak szweć mokroju chalawaju ob ła- 
wu” 84 — j niech pan przyjeżdża w niedzielę na fer
mę. A ja przyjadę tam z wiolonczelą i będę grał dla 
pana cały dzień wszystkie pańskie i moje ulubione 
małorosyjskie pieśni.

Zdaje się, że panu jeszcze nie pisałem o wioloncze
li? Cudny! Przedziwny instrument! I nie wiem, gdzie 
on zdołał go dostać za taką znikomą cenę.

W ubiegłym roku nasz podreperowany na zdrowiu 
p. Arnowski wrócił z zagranicy i między innymi oso
bliwymi cackami przywiózł też wiolonczelę. Mój Bo
że, cóż to za cudo! Jedna tylko dusza ludzka może 
tak płakać i cieszyć się, jak śpiewa i płacze ten dziw
ny instrument.

Mistrz, który go stworzył, to był chyba sam Pro
meteusz 85. Kiedy idę spać, kładę wiolonczelę koło sie
bie. To moja największa miłość, moje życie, moje „ja”. 
I gdybym był dwa razy niewolnikiem, to za ten in
strument sprzedałbym siebie po raz trzeci. O, teraz cał
kiem zapomniałem Servais’go.

A gdyby pan widział, co się dzieje z Nataszą, kiedy 
zagram na tym boskim instrumencie! Po prostu robi się 
jak drętwa.

A Mariana Akymowna zapewnia mię, że gram na 
skrzypcach lepiej niż na wiolonczeli. Ale mówi 
to tylko tak, bo sama nie może obojętnie słuchać wio
lonczeli.

Obnoszę się jednakże ze swoją wiolonczelą jak dureń 
z malowaną torbą, a o najważniejszym o mało nie za
pomniałem.

Przeczucia moje spełniły się. Świeżo uzdrowiony
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p. Arnowski umizga się do Lizy. Jak widać, starania 
drogiej siostrzyczki nie odniosły skutku.

A Liza nawet wiedzieć o niczym nie chce. Biega po 
salach, tłucze doniczki z kwiatami, rozbija krzesła — 
istne dziecko. A temu dziecku, proszę mieć na uwa
dze, mija już siedemnasty rok. Jedno mię tylko po
ciesza: Jeśli się nie mylę, p. Arnowski drogo zapłaci 
za sukces, gdyby go nawet osiągnął.

Mnie przynajmniej nie zdarzało się jeszcze spot
kać tak mocno rozwiniętej natury w wieku Lizy. To 
kobieta — w całym tego słowa znaczeniu!

Siostra p. Arnowskiego traci głowę wobec jej wy
skoków.

Cóż by z tej dziewczyny było, gdyby odebrała cho
ciaż najmniejsze wykształcenie? Jakaś Semiramida86 
albo Kleopatra 87.

Pewnego razu, ze dwa miesiące temu, siedzą sobie 
wszyscy troje przy obiedzie w milczeniu i tylko spo
glądają na siebie spode łba. Potrawy podawano jedy
nie dla formy, nikt ich nawet nie tknął. A ja nie 
mając co robić (stojąc za krzesłem Lizy) zacząłem się 
wpatrywać w twarz p. Arnowskiego. Ruina, zupełna 
ruina! Nie jest jeszcze starcem, ale wyprzedził na
wet zgrzybiałych dziadków. Obwisłe, ledwo zaciska
jące się wargi, na pół otwarte bezbarwne oczy, żół
tozielona cera i w dodatku szare, rzadkie włosy oraz 
głuchota czynią go czymś wstrętnym, czymś podob
nym do polipa.

Obiad się skończył. Liza wstając od stołu zaczęła 
płakać i zwracając się do p. Arnowskiego powie
działa:

— Niech każe zaprzęgnąć konia albo pójdę na pie
chotę do Antona Karłowycza.

— Będzie nieszczęście — pomyślałem i nie omyli
łem się. Po kilku dniach służba dworska zaczęła szep-
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tem mówić o małżeństwie dziedzica z Lizawietą Pa- 
włowną, a jeszcze w kilka dini później rozeszły się 
bliższe wiadomości towarzyszące każdemu projekto
wanemu weselu. Z Pry łuków tymczasem przyjechał 
doradca prawny p. Arnowskiego, niejaki J. P. Jarmo- 
ła, zabawił u nas d\vie doby i wyjechał, tak że go 
prawie nikt nie widział.

To chyba też coś znaczy!
Nie minął miesiąc po tym wydarzeniu, kiedy sio

stra p. Arnowskiego już się zaczęła krzątać, starać, 
całą służbę dworską podniosła na nogi i swoim szla
chetnym wychowankom kazała przygotować najlep
szą sztukę na wesele.

— Na wesele — pomyślałem. — Więc pomiędzy Li
zą a p. Arnowskim jest to rzecz możliwa. No, no! — 
Zaraz nazajutrz pojechałem na fermę i opowiedzia
łem wszystko, com widział i słyszał. Anton Karło- 
wycz oświadczył: — Dobrze — a Mariana Akymowna 
tylko kiwnęła głową.

Wesele odbyło się po cichu: oczekiwano wiele go
ści, przybyli jednak tylko najbliżsi sąsiedzi. Teatru 
też nie było. Miał się odbyć koncert, ale też został 
odłożony do następnego dnia.

Dzień następny również minął bez nadzwyczajnych 
wypadków, trzeciego zaś dnia administrator otrzymał 
polecenie od p. Arnowskiego, żeby przygotował powo
zy, konie i służbę na wyjazd do Kijowa.

Całe to zdarzenie będzie się panu wydawało nie
wiarygodne, fantastyczne, tak jak mnie samemu się 
wydało. Ale niech pan sobie przypomni, że Liza rosła 
pod bezpośrednim nadzorem starej, rozwydrzonej ba
by. Niech pan o tym pamięta, a dziwne zamążpójście 
Lizy stanie się dla pana zupełnie zrozumiałe. Smutno 
tylko patrzeć na to urocze stworzenie tak nieludzko 
zdeprawowane. Nie widać w niej nawet cienia owego
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anielskiego uroku właściwego jej latom. Wychowaw
czyni jednak omyliła się w swoich rachubach. Celem 
jej było tak zdemoralizować Lizę, żeby ją uczynić 
zdolną do wyjścia za mąż za ohydnego brata. Pod 
tym względem cel osiągnęła. Ale co ważniejsze — 
znudziło się siostrze bratowe samowładztwo i pragnę
ła zniweczyć jego wł&dzę. I zniweczyła, to znaczy 
zrobiła Lizę zupełną, niezależną posesorką całego ma
jątku, należącego przedtem do p. Arnowskiego. Po 
to właśnie przyjeżdżał z Pry łuków adwokat. Rezul
tat był taki, że kiedy Liza stała się obywatelką ziem
ską, to zamiast równego współudziału we władzy i ma
jętności, zaproponowała swojej mentorce posadę sza- 
fiarki u siebie w domu.

Załatwiwszy w ten sposób obrachunki ze swoją 
drogą mentorką, przekazała pełnię władzy nad do
mem i majątkiem administratorowi, zabrała zgrzy
białego męża i udała się do Kijowa, niby do tamtej
szych mineralnych wód.

W domu pozostało wszystko po dawnemu. Młoda 
dziedziczka zapowiedziała, że zimę spędzi w majątku, 
czyli że do zimy nie miałem co tam robić, korzysta
jąc przeto z owej pomyślnej okazji wziąłem z admi
nistracji zwolnienie ha dwa miesiące do Dihtiarów, to 
jest na fermę.

I oto już trzeci dzień wygrywam Mozartowskie so
naty w chatce Mariany Akymowny na mojej miłej 
wiolonczeli.

Jak ciepło, jak mi dobrze w gronie tych drogich mo
ich przyjaciół. Natasza z dnia na dzień staje się wciąż 
ładniejsza i milsza. I jaka rezolutna, jaka skromniutka, 
po prostu cudo! Usiłuje, wie pan, zachowywać wobec 
mnie formy etykiety jak przystoi dorosłej pannie, ale 
ani rusz nie może: udaje poważną, skupioną, aż wresz
cie złapie mi kapelusz, pobiegnie i schowa się w krza
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kach. Szukam jej, a ona biega od krzaka do krzaka, 
póki się nie zmęczy. Potem idzie do Mariany Akymo- 
wny na skargę, że jej nie daję spokoju, że nie może 
bez śmiechu patrzyć na mój słomiany b ry ł88. Miłe, 
urocze stworzenie! Niekiedy, patrząc na nią, czuję się 
wyższy od człowieka, czuję się tak bezgranicznie 
szczęśliwą istotą, jaką człowiek nigdy być nie może.

Od pewnego czasu, jak zauważam, Natasza zaczyna 
się zamyślać i prawie płacze, kiedy gram jej ulubioną 
serenadę Schuberta.

Mariana Akymowna namawia Antona Kiarłowycza, 
żeby pojechać z Nataszą za zimę do Kijowa. Ale An
ton Karłowycz uparcie milczy i tylko potrząsa głową. 
Raz nawet odezwała się Mariana Akymowna:

— Ano, jeśli nie do Kijowa, to przynajmniej do 
Koczanówki do Lizy.

Ale Anton Karłowycz tak na nią popatrzył, że od 
tej pory nawet nie wspomniała o Lizie.

Rozumiem całkowicie i podzielam myśl Mariany 
Akymowny, ale nie mogę ze spokojem wyobrazić so
bie Nataszy w otoczeniu jakichś obcych ludzi. Czuję 
lęk o nią. Taka jest żywa, uczuciowa i ma już sie
demnaście lat. W przyszłości będą czyhały na nią du
że niebezpieczeństwa.

I co mię jeszcze niemało zadziwiło. Kiedy szczegó
łowo zdałem relację z wesela Lizy, Natasza wysłucha
ła mojego opowiadania, rzekła: — O nieszczęsna! — 
i zalała się łzami.

Czyżby ona, w jej wieku, tak głęboko zdążyła doj
rzeć i zrozumiała, na czym polega nasze prawdziwe 
szczęście?

Jadę jutro do Koczanówki po partyturę „Snu nocy 
letniej” Mendelssohna. Natasza jeszcze jej nie sły
szała.
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Przełożę dla niej tę cudną symfonię na fortepian 
i bas.

Niech pan przyjedzie kiedy w święto, żeby posłu
chać. A tymczasem niech pan napisze przez naszego 
posłańca chociaż parę słów o sobie, chociaż tyle, że 
pan otrzymał mój list.

Szczerze panu oddany pański M u z y k a n t ”.

Na nie wypełnionym półarkusiku listu ręką Iwana 
Maksymowycza była dopisana taka jakby uwaga:

„29 czerwca, w dzień Piotra i Pawła, pojechałem 
z wizytą na fermę i gościłem tam dwa dni z najwię
kszą przyjemnością. Wiolonczela d fortepian — to taka 
boska harmonia, że wiecznie bym jej słuchał i nie na
słuchał się, zwłaszcza kiedy oni oboje wykonują tę cza
ro wną serenadę. Myślę zresztą, i chyba mam rację, że 
oprócz harmonii dźwięków istnieje między nimi naj
wyższa harmonia najserdeczniejszych uczuć.

Nawet mi o tym sama Mariana Akymowna pośrednio 
napomknęła, kiedy grali serenadę. Zwróciła się do 
mnie i wskazując wzrokiem na grających, szepnęła:

— Prawda, że dobraha para? Jak pan sądzi?
Ja, ma się rozumieć, kiwnąłem potakująco głową.
Innym razem, kiedy spacerowaliśmy po ogrodzie, 

a oni oboje szli przed nami i o czymś po cichu rozma
wiali, Anton Karłowycz patrząc na nich przemówił jak
by sam do siebie:

— Żeby nie wiem co, muszę mu wyrobić wolność.
— Szlachetny zamiar! — pomyślałem. — To znaczy 

stać wyżej ponad przesądami wieku. Dawno już powin
ni wszyscy tak myśleć i czuć. Ale, niestety! Duma nas 
ponosi. A jakżeby oni byli szczęśliwi! Codziennie jeź
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dziłbym na fermę, żeby się cieszyć ich szczęściem. Nie 
widzę tu nic niemożliwego. Wszystko będzie zależało od 
Antona Karłowycza, a wątpić w szczerość i dobre serce 
tego szlachetnego człowieka, znaczy nie Wierzyć w Bo
ga. Poczekamy — zobaczymy!”

W następującej po liście narracji Iwana Maksymo- 
wycza zawarte są rozważania tego samego rodzaju, to 
jest rodzaju filantropijnego, tylko już stylem podnios
łym, wypracowanym — takim stylem, że z ledwością 
przeczytałem pół stronicy. Istny Marliński! Panie, 
świeć nad jego duszą.

Przerzuciwszy kilkanaście kartek elokwentnego rę
kopisu, znalazłem jeszcze jeden list muzykanta, pisany 
w rok po poprzednim.

List zaczyna się tak:

„Niezapomniany Iwanie Maksymowyezu!

Jestem tak szczęśliwy, tak bezgranicznie szczęśliwy, 
że ledwo mogę pisać do pana, a pisać muszę, szczęście 
bowiem zadusi mię, jeżeli się nie wywnętrzę. Ale od 
czegóż mam zacząć? Proszę mi pozwolić zebrać myśli. 
Tak, zacznę od tego, że ubiegłej jesieni wrócił z Kijo
wa p. Arnowski, całkiem chory i bez żony. Lizawieta 
Pawłowna porzuciła go w Kijowie, zostawiając pod 
opieką siostry, a sama wyjechała z jakimś huzarem 
na manewry do Wozniesienska i nie było jej widać. 
A już z zagranicy, zdaje się, że z Wiednia, napisała do 
administratora list, żeby całą służbę dworską i muzy
kantów przeniósł na czynsz — kto będzie chciał, a po
zostałych zatrudnił na roli. Szlacheckim pensjonarkom 
miał wydać po tysiąc rubli i zwolnić je z zakładu, 
a dziewczyny dworskie — powydawać za mąż z posa
giem po sto rubli, bodaj za żołnierzy. Panu Arnowskie-
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mu i jego siostrze wypłacałby po sto rubli miesięcznie 
i więcej nic.

Przykro i wstrętnie było patrzyć na tego okaleczone
go lubieżnika, kiedy przyglądał się przygotowaniom do 
drogi swoich wychowanek i nie mógł temu przeciw
działać. Nie miał chęci rozstawać się ze swoimi ofiara
mi i płakał w poczuciu bezsilności. Poszedł nawet do 
oficyny, żeby się z nimi pożegnać, ale one zamknęły 
przed nim drzwi. Wdzięczność nader stosowna dla roz
pustnika!

Lizawieta Pawłownk, może nawet nieświadomie, ale 
całkiem stosownie ukarała tego, który ją zdeprawował. 
W duchu jestem jej za to wdzięczny. Za jedną tylko 
biedaczkę Tarasiewicz należałoby go posłać na kator
gę. Jeżeli sumienie obudzi się w nim kiedyś, to zadrę
czy go lepiej niż jakikolwiek kat. Tylko nie chce mi się 
wierzyć, aby taki zwyrodnialec miał sumienie.

Orkiestra nasza, prawie cała puszczona na czynsz, 
wyruszyła do Kijowa. Członkowie jej chcieli mię na
wet wybrać na kapelmistrza, ale stanowczo odmówiłem 
i wyprosiłem sobie u administratora miejsce leśniczego 
w Dihtiarach. Ta posada była dla mnie najodpowied
niejsza: wałęsam się cały dzień po lesie, niby to pełniąc 
swoje obowiązki, a pod wieczór udaję się na fermę. 
Wiolonczela została przy mnie. Słuchacze moi — to lu
dzie rzadkiej szczerości, jestem więc wprost szczęśliwy. 
Gdyby przy tym istniała jeszcze dawna żywość i bez
troska Nataszy, byłbym w siódmym niebie. Tymczasem 
biedaczka chodzi taka smutna, że płaczę, kiedy na nią 
patrzę.

Mariana Akymowna też jakby się zmieniła, też się 
czegoś niekiedy zamyśla i martwi. Jeden tylko Anton 
Karłowycz po dawnemu milczy i dobrodusznie się u- 
śmiecha. W stosunku zaś do mnie wszyscy są nadal ży
czliwie usposobieni, tylko coś jakby ukrywają.
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Mnie to męczy i czasem po całych dniach chodzę po 
lesie i płaczę, sam nie wiem dlaczego.

Kilka dni temu Anton Karłowycz jeździł do naszego 
administratora i wrócił w nadzwyczaj dobrym humo
rze, w tak dobrym, że kazał mnie i Nataszy grać „Hor- 
łycię”, a sam o mało nie puścił się w tany.

A jednak mimo wszystko nie mówi nikomu ani sło
wa o powodach takiej radości.

W tydzień później Anton Karłowycz, nie uprzedziw
szy o tym nikogo, znowu pojechał do administratora, 
a pod wieczór tegoż dnia przysłał kartkę, żeby na niego 
nie czekać z wieczerzą, gdyż razem z administratorem 
wyruszył do Połtawy.

Myśmy, ma się rozumieć, wydali okrzyk zdziwienia 
i z pięć minut nie mogliśmy wymówić ani słowa, tylko 
patrzyliśmy na siebie wzajemnie. Wreszcie pierwsza 
odezwała się Mariana Akymowna:

— Cóż on ze mną zrobił? Już trzydzieści lat, chwalić 
Boga, nie rozstawaliśmy się nawet na jeden dzień, a tu 
wziął i wyjechał, i to nic nie mówiąc. Do tego dożyłam, 
nieszczęśliwa!

I po chwili milczenia zaczęła cichutko płakać. Nata
sza też się rozpłakała i obie wziąwszy się za ręce po
szły na pokoje.

A ja stanąłem jak wryty i długo 'bym tak jeszcze 
tkwił, gdyby Natasza nie zawezwała mię do pokoju.

Po długich rozważaniach i przypuszczeniach, po co 
i dlaczego tak, można powiedzieć, po złodziejsku wyje
chał Anton Karłowycz do Połtawy, zaofiarowałem się, 
że pojadę do Koczanówki i dokładnie dowiem się wszy
stkiego na miejscu. A żeby się nie bały zostać bez męż
czyzny, zaszedłem do młyna i zaprosiłem starego mi- 
rosznyka89 na fermę jako stróża i rozmówcę. (Na
tasza bardzo lubiła słuchać jego starych baśni i przypo
wiastek).
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O świcie wróciłem na fermę z Koczanówki, nie do
wiedziawszy się nic. Pisarze prowentowi90 korzystając 
z nieobecności administratora poupijali się i na moje 
zapytania odpowiadali: — Wyjechał do Połtawy — 
i tyle.

Natasza zasnęła, a Mariana Akymowna czekała na 
mój powrót przy ogródku i ujrzawszy mię podbiegła 
z pytaniem: — Co? — Chociaż mi było bardzo przykro, 
musiałem jednak odpowiedzieć, że w Koczanówce nikt 
o niczym nie wie.

— Niechże pan pójdzie do jego chaty i odpocznie 
z drogi — powiedziała mi i zasłoniwszy rękami twarz 
w milczeniu poszła do domu.

— Biedna kobieta! — pomyślałem patrząc za nią. — 
Czyżbyś tak bardzo zżyła się z nim, że nie możesz wy
trzymać jednodniowej rozłąki? Szczęśliwa, godna poza
zdroszczenia jest twoja dola i wiele, wiele żon może 
ci słusznie zazdrościć. A tobie, szczęśliwy, szlachetny 
starcze, jeszcze bardziej powinni zazdrościć niefortunni 
mężowie!

Minął jeden dzień, drugi wreszcie trzeci, a o Antonie 
Karłowyczu ani słychu, ani dychu. Na fermie wszystko 
tak przycichło i sposępniało, że bałem się nawet pomy
śleć o muzyce.

Mariana Akymowna przez cały czas chodziła tam i z 
powrotem po jednej ścieżce i tylko wzdychała w mil- 
czeniu, a Natasza jej wtórowała.

Zdawało się, że już na wieki rozstaliśmy się z na
szym Antonem Karłowyczem. Podczas dnia Mariana 
Akymowna zaglądała do jego chaty, czego przedtem nie 
robiła, strzepywała chusteczką kurz z maszyny elek
trycznej i z innych rzeczy, siadała na kanapce i pła
kała, słowem, zachowywała się jak najczulsza kochanka.

W ciągu tych dni słyszałem od niej tylko jedno, przy 
tym wypowiedziane jakby do siebie samej:
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— Czy to kto widział na świacie coś podobnego? Wy
jechać tak daleko i nie powiedzieć żonie ani słówka! 
O ja nieszczęśliwa!

Dnie mijały powoli, a wieczory jeszcze wolniej. A 26 
sierpnia szybko się zbliżał. Myślałem już przedtem 
o niespodziankach na imieniny Nataszy, ale po tym 
wypadku tak straciłem głowę, że całkiem o wszystkim 
zapomniałem.

Pojechałem jeszcze raz do Koczanówki i chciałem 
nawet skoczyć dalej, do Pryłuków, do adwokata Liza- 
wiety Pawłowny, powiedziano mi jednak w Koczanów- 
ce, że on też wyjechał razem z nimi.

I już jest 25 sierpnia, a na fermie jakby nic się nie 
działo: ani najmniejszego ruchu, ani żadnych oznak 
zbliżającej się uroczystości.

Przypomniałem sobie miesięczną różę w Dihtiarach 
w oranżerii, którą dawno wyprosiłem u ogrodnika na 
dzień imienin Nataszy, i nie rzekłszy nikomu nic, uda
łem się piechotą do Dihtiarów. Na fermę wróciłem 
z kwiatkiem już pod wieczór i niech pan sobie wyobra
zi moją radość: Anton Karłowycz siedział za stołem 
pomiędzy Marianą Akymowną a Nataszą i wedle zwy
czaju, uśmiechając się, pił herbatę.

— A, i pan przyszedł! — powiedział ujrzawszy mnie. 
— Niech no pan siada, opowiem panu, co widziałem 
w Połtawie.

Usiadłem. Kilka minut upłynęło w milczeniu.
— No, opowiadajże — odezwała się Mariana Aky- 

mowna — opowiadaj, zbereźniku, coś tam widział 
w twojej obrzydliwej Połtawie!

— Co tam widziałem? Błoto i nic więcej!
— A cóż tam robiłeś tyle czasu?
— Też nic.
— Więc po coś tam jeździł, stary pędziwietrze?
— Tak, żeby się przejechać.
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— Żeby się tak tylko przejechać? Słyszycie, dobrzy 
ludzie: tak się przejechać! Ach, ty stara, siwa głowo! 
Czy ty masz sumienie, żeby mię tak męczyć na stare 
lata?

I Mariana Akymowna pocałowała go tak czule, tak 
po prostu, serdecznie, jak najczulsza matka całuje po
korne swoje dziecię.

Wieczór minął spokojnie i wesoło.
Nazajutrz wszyscy obudzili się wcześnie, a Anton 

Karłowycz wcześniej od innych. Potem obudził mnie 
i powiedział:

— No co, przygotowałeś coś dla solenizantki?
— Tak — rzekłem.
— No to wstawaj, ubieraj się i pójdziemy jej po

winszować; już biega po ogrodzie.
Umyłem się naprędce, ubrałem, wziąłem swoją różę 

i poszedłem ku domowi za Antonem Karłowyczem. 
Natasza ujrzawszy nas pobiegła na pokoje.

Weszliśmy za nią, a ona już siedziała przy śniadaniu, 
jakby nigdy nic, obok Mariany Akymowny, i prosiła 
o sucharek do herbaty.

Powinszowałem jej, wręczyłem swój skromny poda
runek. Anton Karłowycz też powinszował, wyjął z bocz
nej kieszeni złożony we czworo papier i podając Nata
szy powiedział:

— Masz podarunek z Połtawy.
Rzekłszy to uśmiechnął się i usiadł koło niej. Nata

sza długo w milczeniu czytała papier i nie doczytawszy 
wypuściła z rąk i ze łzami w oczach rzuciła się do An
tona Karłowycza, ściskając go i całując, a ja i Mariana 
Akymowna ze zdumieniem spoglądaliśmy na siebie.

Wreszcie podniosłem papier, popatrzyłem na niego 
i... to było moje uwolnienie od poddaństwa!

Wszystko, cokolwiek bym panu powiedział o swoich
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wrażeniach w tej wielkiej chwili, wszystko to nie było
by nawet cieniem owych doznań.

— Wiolonczela też jest nasza — powiedział z uśmie
chem Anton Karłowycz.

Padłem .przed nim na kolana i całowałem go po rę
kach, oblewając je łzami.

— No, Natasza, teraz ty masz głos, ciągnij dalej — 
rzekł Anton Karłowycz zwracając się do Nataszy. — 
Weź ten papier, oddaj naszemu przyjacielowi i po
wiedz: — Oto mój posag. — A ja i Mariana powie
my: — Niech wam Bóg da szczęście!

Wszyscy cżworo rzuciliśmy się ku sobie i zapłakaliś- 
my.

Minął już z górą tydzień, jak mi moje szczęście spać 
nie daje. I wie pan, kto to zrobił? — Natasza! Moja 
droga, nieoceniona Natasza! Wolała mnie, biednego mu
zykanta, niż innych wysoko urodzonych i bogatych. 
Zwierzyła się z tego swoim opiekunom i prosiła, aby 
zrobili to, co uważają za najlepsze. A zacny, małomów
ny Anton Karłowycz, niedługo się namyślając i nie 
mówiąc nikomu ani słowa, rozstrzygnął sprawę po 
swojemu, za jednym zamachem. Zapłacił za moją wol
ność razem z wiolonczelą 2500 rubli. Gdyby p. Arnow- 
ski był moim władcą, nigdy by się to nie zdarzyło.

Dziękuję ci, Lizawieto Pawłowno! Nawet ci się nie 
śni, że jesteś, wprawdzie całkiem nieświadomie, przy
czyną mojej obecnej szczęśliwości.

Teraz Anton Karłowycz stara się wyrobić mi posadę 
w kancelarii marszałka szlachty. Nie wiem właściwie 
po co to, ale gdy 'sprawa będzie załatwiona pomyślnie, 
będziemy się widywali co najmniej trzy razy na ty
dzień. A tymczasem niechże pan zawita na fermę i przy
patrzy się zupełnie szczęśliwym ludziom.

Szczerze panu oddany M u z у  k a n t”.

92



Doczytawszy ten przez samo szczęście napisany list, 
wpadłem w jakieś chorobliwe zamyślenie. Mój Boże, 
czyżby to była zazdrość? Nie, nie zazdrościłem nikomu 
na świecie. Było to gorzkie, niewymownie gorzkie 
uczucie samotności... O mało nie zapłakałem z wewnę
trznego bólu. Lecz kiedy już zupełnie zebrało mi się 
na płacz, wszedł do mnie Iwan Maksymowycz i spytał:

— No co, do jakiego miejsca doczytał pan już moją 
niewymyślną opowieść?

— Do końca — odrzekłem.
— I opis uczty weselnej?
— Nie, tego nie czytałem.
— To niech pan przeczyta, niech pan koniecznie 

przeczyta, ponieważ najwięcej, można powiedzieć, liczę 
na efekt tego wspaniałego obrazu.

— A proszę mi powiedzieć, czy staruszkowie jeszcze 
żyją?

— Zdrowiusieńcy, a o szczęściu nie ma co nawet 
mówić. A gdyby pan zobaczył, jaką pan Bóg dał im. 
wnuczkę! Istny aniołek!

Znowu się zamyśliłem.
— A wie pan co, Iwanie Maksymowyczu? — spyta

łem go po chwili.
— No co?
— Niech pan mię jutro puści na fermę, a sam niech 

pan przyjedzie w niedzielę.
— Za nic w świecie! Ale skoro się tak panu spieszy, 

to i ja mogę jutro z panem jechać. Ale niby dlaczega 
tak nagle?

— Taki już mam charakter: strasznie lubię patrzyć 
na szczęśliwych ludzi. I nie ma, moim zdaniem, nic 
piękniejszego, nic przyjemniejszego niż obraz ludzkiej, 
szczęśliwości.

— To zupełna prawda.
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Nazajutrz byliśmy na fermie i widziałem, i byłem 
nad wyraz szczęśliwy szczęściem tych prostych a szla
chetnych ludzi! Widziałem i zaświadczam wiarygodność 
tej niekłamanej przypowieści.

28 listopada 1854 —  15 stycznia 1855



PR ZY PISY

Protojerej, duchowny w kościele greckim (prawosławnym). 
Ilia Bodianski, ojciec Pawła Bodianskiego, redaktora „Poł- 
tawskich Wiadomości Gubernialnych”.
Monaster Hustynia, klasztor prawosławny w powiecie pry- 
łuckim, założony przez księcia Michała Wiśniowieckiego, 
kasztelana kijowskiego, dziadka króla polskiego Michała 
Korybuta, w r. 1600, a nie przez hetmana Samojłowicza 
w r. 1664, jak to podaje Szewczenko.
Opactwo Saint-Clair, nadzwyczaj malowniczy, pięknie poło
żony klasztor, w którym toczy się akcja powieści pt. „Ro
mans leśny” (1791) („The roman of the forest”) angielskiej 
pisarki Anny Radcliffe (1764—1823).
Ktytor, inaczej: starosta cerkiewny, osoba wybrana przez 
parafian na opiekuna, gospodarza cerkwi; kolator.
Iwan Samojłowicz, hetman ukraiński w latach 1672—1687; 
umarł na zesłaniu na Syberii w r. 1690 (por. przypis 2). 
Mikołaj Grigoriewicz Repnin (1778—1845), gubernator woj
skowy Lewobrzeżnej Ukrainy. Córka Repnina, Warwara, na
leżała do grona bliskich przyjaciół T. Szewczenki.
Jarema Korybut Wiśniowiecki (1612—1652), magnat polski 
pochodzący ze szlachty ruskiej, który odznaczył się zaró
wno niezwykłym męstwem, jak i okrucieństwem przy tłu
mieniu powstań kozacko-chłopskich na Ukrainie. Postać je
go odtworzył Henryk Sienkiewicz w „Ogniem i mieczem”. 
Łubny, miasteczko na Połtawszczyźnie, będące główną sie
dzibą rodu Wiśniowieckich. Monaster prawosławny w Lub
nach założony został w r. 1612 przez matkę Jaremy Wiśnio
wieckiego, żonę ks. Michała (por. przypis 2).
Mowa tu o właścicielu wielkich dóbr ziemskich na Ukra
inie, Piotrze Gałaganie (1792—1855), potomku pułkownika 
Ibnata Gałagana (patrz przypis 55).
Iwan Mazepa, hetman kozacki (1644—1709). W czasie Woj
ny Północnej zdradził Rosję, przechodząc na stronę króla 
szwedzkiego Karola XII. Po klęsce Szwedów pod Połtawą



(1709) uciekł wraz z Karolem XII do Turcji, gdzie wkrótce* 
zmarł.

10 Wasilij Sternberg, artysta malarz (1818—1845), przyjaciel, 
Szewczenki z Akademii Sztuk Pięknych.

11 Belweder, pawilon, taras na szczycie budynku, skąd rozta
cza się piękny widok.

12 „W szkockich ubiorach”, tu: w negliżu.
18 Wirgiliusz (Vergilius), poeta rzymski (70—19 p. n. e.). Szew- 

czenko nazywa tym imieniem bohatera swojej opowieści, 
z którym podróżował po Ukrainie; podobnie w „Boskiej ko
medii” Dantego poeta Wirgiliusz oprowadza autora poematu 
po piekle.

14 Bitwa pod Połtawą, bitwa, w której car Piotr Wielki pobił 
Szwedów pozostających pod wodzą króla Karola XII (1709).

15 Sergiusz Zarianko, malarz rosyjski (1818—1870). Celował: 
zwłaszcza w malarstwie portretowym.

10 Marsz z „Wilhelma Telia”, marsz z opery znakomitego kom
pozytora włoskiego G. Rossiniego (1792—1868). Opera ta. 
oparta jest na tragedii pod tym samym tytułem pióra Fry
deryka Schillera.

17 Persepolis, w starożytności sławna i bogata stolica dawne
go państwa perskiego, zburzona w r. 330 p.n.e. przez Alek
sandra Wielkiego.

18 „Fregata Nadzieja”, powieść rosyjskiego pisarza Aleksandra 
Bestużewa (1797—1837), jednego z uczestników spisku deka- 
brystowskiego (piszącego pod pseudonimem Marliński).

19 Ust’ — Sysolsk, miasto w dawnej guberni wołogodzkiej, nad 
rzeką Sysołą, w północnej Rosji.

20 „Z uczonym Kantem”, jest to gra słów: nie chodzi tu o filo
zofa Kanta, lecz o „kant”, oznaczający w języku rosyjskim 
barwną wypustkę na mundurze. Wypustki takie nosili woj
skowi mający akademickie wykształcenie.

21 Amfitrion, postać mitologiczna; tu: gościnny gospodarz, fun
dator uczty.

22 Grossvater (niem.), dosłownie dziadek; nazwa starego tań
ca niemieckiego.

23 Honoriusz Balzac, znakomity powieściopisarz francuski 
(1799—1850), autor słynnego cyklu powieści „Komedia ludz
ka”, m. in. utworu pt. „Kobieta trzydziestoletnia”.

24 Hans Holbein, malarz i grafik niemiecki epoki Odrodzenia 
(1497—1543).

25 Akteon, postać z mitologii greckiej; myśliwiec, którego bo
gini księżyca, opiekuna łowów, Artemis, zamieniła w jele
nia za karę, że ją podpatrzył w kąpieli.

20 Ludwig Spor, niemiecki skrzypek i kompozytor (1784—1859).
27 Felix Mendelssohn-Bartholdy, kompozytor niemiecki (1809— 

—1847).
28 Adrien Franęois Servais, znakomity, wiolonczelista belgijski 

(1807—1866). Szewczenko słyszał jego grę w Petersburgu, do
kąd Servais przyjeżdżał na gościnne występy w czwartym 
i piątym dziesięcioleciu XIX wieku.
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29 Karol Maria Weber, kompozytor niemiecki (1786—1826). 
„Preciosa”, tytuł jednej z jego najlepszych oper.

50 Minezyngier (niem. minnesanger), średniowieczny śpiewak 
pieśni miłosnych.

81 Kawatyna (wł.: cavatina), krótka aria. „Norma”, tytuł głoś
nej opery włoskiego kompozytora Vincenza Belliniego (1801 
—1835). Kawatynę z „Normy” przerobił na wiolonczelę Ser- 
vais.

82 Orfeusz, w mitologii greckiej śpiewak, syn muzy Kalliope; 
wdziękiem swego głosu czarował ludzi, a nawet dzikie zwie
rzęta.

83 Michał Glinka, wybitny kompozytor rosyjski (1804—1857).
84 Cachucha (czytaj: kaczucza), hiszpański taniec ludowy. Ta

niec ten stał się modny w trzecim i czwartym dziesięciole
ciu XIX wieku dzięki słynnej tancerce włoskiej Marii Ta- 
glioni (1804—1884), która występowała również w Petersbur
gu, w czasie kiedy Szewczenko był uczniem Akademii Sztuk 
Pięknych.

85 Grzywna miedzi, dwie miedziane pięciokopiejkówki.
88 Protopopadia, żona protopopa. Protopop, to samo co proto

jerej, duchowny w kościele prawosławnym, wyższy o sto
pień od zwykłego duchownego (popa).

87 Alembik, szklany przyrząd do destylacji.
88 Arszyn, dawna rosyjska miara długości — 71,12 cm.
89 Godło moskiewskie, Szewczenko ma tu na myśli godło pań

stwa rosyjskiego, zwanego inaczej — niezbyt ściśle — pań
stwem moskiewskim. Godło to ustanowione zostało w XV 
wieku jako czarny dwugłowy orzeł. Godłem właściwego pań
stwa (wielkiego księstwa) moskiewskiego była figura jeźdź
ca. Po utworzeniu scentralizowanego państwa rosyjskie
go, co dokonało się pod egidą Moskwy, figurę jeźdźca 
umieszczono na piersi dwugłowego orła.

40 Nakaźny hetman, hetman z „nakazu”, czyli mianowany, 
w przeciwieństwie do tych, których Kozacy sami wybierali. 
Iwan Zołotareńko, hetman kozacki wyznaczony na to sta
nowisko przez Bohdana Chmielnickiego (1593—1657). Zoło
tareńko zginął w r. 1655 pod Starym Bychowem w bitwie 
z Polakami.

41 Halsztuk, krawat zawiązywany na szyi.
42 Instytut Smolny, pensja z internatem w Petersburgu dla 

dziewcząt pochodzenia szlacheckiego; jeden z najbardziej re
prezentacyjnych zakładów tego rodzaju w carskiej Rosji, ja
kie istniały we wszystkich miastach gubernialnych.

48 „Katarzyno, serce moje, nieszczęście jest z tobą”, cytat z po
ematu Szewczenki pt. „Kateryna”.

44 „Hop-czuk, gryczaniki, hop-czuk, upieczone” (ukr.).
45 Ludwig van Beethoven, — wielki kompozytor niemiecki 

(1770—1827), mistrz nowoczesnej muzyki instrumentalnej.
48 Wolfgang Amadeus Mozart, genialny kompozytor austriacki 

(1756—1791).
47 Reąuiem, msza żałobna. Pod tym tytułem Mozart skompo

nował słynny utwór muzyczny.
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48 „Chodzi arbuz po ogrodzie” (ukr.).
49 Sotski (ros.: sotskij, czyli setnik), funkcjonariusz policji wiej

skiej, wybierany przez gromadę.
50 Kobza, ukraiński instrument ludowy, zbudowany z drzewa 

dereniowego o trzech lufo jednej bardzo grubej strunie. Ban
dura, ukraiński instrument ludowy w rodzaju gitary.

51 „Na morzu niebieskim, na kamieniu białym jasny sokół kwi
li wciąż, a kwili...” (ukr.).

52 Netyczanka (ukr.), nejtyczanka; rodzaj bryczki z wasągiem 
wyplatanym.

53 Przewielebność (ros.: preoswiaszczenstwo), tytuł biskupa 
(episkopa) w kościele prawosławnym.

54 Automedon, przyjaciel i woźnica Achillesa podczas walk 
Greków pod Troją. Jego imieniem nazywa się zwykle każ
dego zręcznie kierującego końmi.

65 Ihnat Gałagan {Hałahan), wojownik kozacki (r. ur. niewiad. 
— um. w 1748). Służył w wojsku Mazepy, ale jako jeden 
z pierwszych opuścił go i stanął po stronie Rosjan w cza
sie wojny szwedzko-rosyjskiej. Był pułkownikiem czehryń- 
skim w latach 1709—1714, później zaś pułkownikiem pryłuc- 
kim. W r. 1739 został zwolniony ze służby z powodu sta
rości.

56 Car Piotr, Piotr I zwany Wielkim, imperator rosyjski (1672— 
—1725).

57 Od czasu tzw. „ordynacji” króla polskiego Stefana Batorego 
wojsko kozackie zorganizowane było na zasadzie terytorial
nej. Pułki, liczące po tysiąc ludzi każdy, miały swoje obsza
ry wokół miast: Biała Cerkiew, Kaniów, Korsuń, Czehryń, 
Per e jasła w i Czerkasy. Później utworzono pułki jeszcze 
w innych miastach (m. in. w Pryłukach).

58 Buonarotti, Michał Anioł (1475—1564), wielki malarz, archi
tekt, rzeźbiarz i poeta włoski epoki Odrodzenia.

59 Strona petersburska, główna część miasta, znajdująca się na 
południe od rzeki Newy. Północną część miasta nazywano 
stroną wyborską (od miasta Wyborga, położonego bardziej 
na północ, nad Zatoką Fińską).

60 Sążeń, dawna rosyjska miara długości, równa się 2,134 m.
81 Franz Liszt, sławny wirtuoz-pianista i kompozytor węgier

ski (1811—1886).
62 Aleksander Sumarokow, pisarz rosyjski (1718—1777). „Syne- 

us i Truwor”, tytuł jednej z jego tragedii historycznych (Sy- 
neus i Truwor, książęta waregoruscy, bracia Ruryka, zało
życiela pierwszej dynastii książąt ruskich).

83 Stiepan Wiskowatow, dramaturg rosyjski (1786—1831), który 
przerobił tragedię Szekspira pt. „Hamlet”.

84 „Lew Gurycz Siniczkin”, błahy utwór sceniczny aktora i wo- 
dewilisty rosyjskiego Dymitra Lenskiego (właściwie nazwis
ko: Worobiow) (1805—1860).

85 „Rusłan i Ludmiła”, opera Glinki (patrz przypis 33) oparta 
na fabule poematu Aleksandra Puszkina pod tym samym 
tytułem.

88 Plakaty, paszporty wydawane w carskiej Rosji tym, którzy
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obowiązani byli do płacenia podatków, tj. chłopom i miesz
czanom.

87 Bernhard Romberg, kompozytor i wiolonczelista niemiecki 
(1767—1841).

88 Soborna klątwa, jeden z obrzędów cerkwi prawosławnej, 
wykonywany w czasie Wielkiego Postu.

89 Henri Vieuxtemps, znakomity skrzypek i kompozytor bel
gijski (1820—1881).

70 Joseph Haydn, kompozytor austriacki (1732—1809).
71 Instytut Patriotyczny, szkoła średnia z internatem dla dzie

wcząt, sierot po oficerach, którzy zginęli w czasie tzw. „Woj
ny Ojczyźnianej” 1812 r.

72 Michał Wielhorski, hrabia Matuszkin, skrzypek i kompozy
tor rosyjski (1787—1856).

73 „— Dokąd pan niesie tę trumienkę? W Dihtiarach duchow
ny umarł, nie będzie miał kto pochować, bo nowego popa 
jeszcze nie przysłali” (ukr.).

74 Febus, przydomek Apollina, greckiego boga słońca.
75 Tetyda, w mitologii greckiej bogini morza.
78 Awaniażowny, korzystny, pożyteczny.
77 Porchow, miasto powiatowe w dawnej guberni pskowskiej, 

nad rzeką Szełonią.
78 Szełoń, rzeka; bierze początek w bagnach południowo-wscho

dniej części powiatu porchowskiego i wpada do jeziora II- 
meń. Długa na 200 km, szeroka na 100—150 m.

79 Grzywiennik, srebrna moneta dziesięciokopiejkowa, 1/10 
dawnego rubla srebrnego'.

80 Wielkie Łuki, miasto powiatowe w dawnej guberni pskow
skiej, na brzegach rzeki Łowati.

81 Uświat, miasteczko* w powiecie suraskim dawnej guberni 
witebskiej, nad rzeką Uświatą i wielkim jeziorem Uświat.

82 Franz Schubert, popularny kompozytor austriacki (1797—1828).
83 „Upiłam się ja, ale nie za wasze: kurka jajka mi zniosła, 

więc za jajka się upiłam” (ukr.)
84 „Niech pan bije nieszczęściem o ziemię jak szewc mokrą 

cholewą o ławkę” (ukr.)
85 Prometusz, w mitologii greckiej tytan, który wykradł z nie

ba ogień i nauczył ludzi nim się posługiwać, za co rozgnie
wany Zeus kazał go przykuć do- skały Kaukazu;, gdzie orzeł 
wydzierał mu ciągle wątrobę, i dopiero Herkules go od tego 
uwolnił. Prometeusz jest symbolem szlachetnej ofiarności 
i kultury. W danym wypadku Szewczenko prawdopodobnie 
pomylił Prometeusza z Orfeuszem.

88 Semiramida, legendarna królowa asyryjska (ok. 2000 r. p n. e.); 
założycielka wiszących ogrodów i licznych gmachów 
w Babilonie.

87 Kleopatra, królowa Egiptu (69—30 p.n.e.), słynąca z rozumu 
i urody.

88 Kapelusz (ukr.).
89 Młynarz (ukr.).
90 Pisarz prowentowy, biuralista utrzymujący kontrolę dochodu 

w majątku ziemskim (prowent: dochód, intrata z dóbr).
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