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T wierdzę Orsk m iejscowi K irgizi nazywają Jaman- 
-Kała i nazwa ta nadzwyczaj trafnie określa fiz jo 

nomię m iejscowości oraz samej twierdzy. Rzadko moż
na spotkać taką pozbawioną charakteru miejscowość: 
płaszczyzna i płaszczyzna. Dla Kirgiza, oczywiście, nie 
ma to żadnego znaczenia —  zżył się z tym  pejzażem —  
ale cóż może odczuwać człowiek, przyzw yczajony w  
otaczającej go przyrodzie postrzegać piękno i wdzięk, 
kiedy znajdzie się nagle przed surowym, jednostaj
nym horyzontem nieprzebytego, nieskończonego stepu? 
Rzecz osobliwa, jak nieprzyjemnie taki pejzaż działa 
na samotną psychikę nowicjusza.

Twierdza Orsk, jak już nie można bardziej, harmo
nizuje z miejscowością, która ją otacza. Ta sama jed - 
nostajność i płaszczyzna. Od ogólnego kolorytu twier
dzy odcina się nieco tylko ta niewielka murowana 
cerkiew na górze —  proszę zauważyć: na Górze Jasz- 
m owej. Pod górą z jednej strony lepią się brudne ta
tarskie domki, a z drugiej strony, oprócz takich samych 
brudnych dom ków —  dom inżynieryjny z kazamata
mi dla katorżników. Naprzeciwko domu inżynieryjnego 
długa, niska budowla z belek o niedużych kwadrato
wych okienkach —  to koszary batalionowe, które przy- 
legają jednym  końcem  do drewnianej szopy, zwanej 
egzercyrhauzem *, drugim zaś końcem  wychodzą na 
czworokątny plac, ozdobiony nową murowaną cerkwią 
i obstawiony podłym i drewnianymi domkami. A  gdzież
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jest właściwa twierdza? —  spytają państwo. I ja przez 
dwa dni zadawałem takie samo pytanie, póki trzeciego 
dnia, wedle wskazówek jednego ze starych mieszkań-' 
ców  osiedla, nie wyszedłem na pole w  kierunku komo
ry handlowej i nie zobaczyłem ledwo wzniesionego 
nasypu i za nim kanału. Kanał i nasyp były  mniej 
w ięcej tego rozmiaru co rów, jakim u nas dobry gospo
darz okopuje swoje pole. I to jest tak zwana twierdza 
drugiej klasy. Napatrzywszy się do syta na to cudo 
techniki fortyfikacyjnej, już pod wieczór wracałem 
przez słobódkę2 do domu i skręciwszy za róg jednej 
nędznej lepianki zobaczyłem tłum żołnierzy, idących 
z bałałajką i bębnem. Żołnierze stanęli naprzeciwko 
lepianki, utworzyli koło i wkrótce rozległa się stamtąd 
junacka pieśń z biciem w  bęben i przygwizdywaniem, 
a z tłumu dało się słyszeć:

—  Ale dziedzic! Ale szlachcic! Orzeł! Po prostu orzeł!
Te krzyki zastanowiły mnie: już chciałem podejść

do wesołych żołnierzyków i dowiedzieć się, co tam za 
dziedzic, ale tymczasem tłum się rozstąpił, nie prze
ryw ając pieśni, i przed nim ukazał się w  rozerwanej 
koszuli dorodny jasnowłosy młodzian, który zręcznie 
ujął się pod boki i poszedł w  prysiudy.

Uderzyła mnie powierzchowność tego młodziana. 
Było w  nim coś szlachetnego i zarazem coś nikczem
nego, odpychającego. Nie m ogłem przyjrzeć mu się 
dokładnie, gdyż coś mię odstręczało od patrzenia na nie
go. Odchodząc od tłumu spytałem żołnierza, który w y
dał mi się trzeźwiejszy od swoich kolegów :

—  Któż to jest ten, co tak dziarsko tańczy?
—  Nieszczęśliwy! —  odparł pośpiesznie żołnierz i 

podążył za tłumem.
Żołnierz dziwnie jakoś w ym ówił słowo „nieszczęśli

w y” . W ydało mi się, że nazywa tym  słowem jakiś stan 
społeczny, a nie to, co ono właściwie oznacza.
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Później dowiedziałem się, że inni ludzie też tak w y
mawiali tam to słowo, a kiedy oswoiłem  się z nim, za
cząłem je wymawiać w  podobny sposób.

Człowiek sam nie zauważa, jak szybko oswaja się 
z ludźmi, którzy go otaczają.

W  nocy wciąż mi się m ajaczył jasnowłosy m łody 
atleta i brzmiały mi w  uszach słowa: —  Ale dziedzic! 
Ale szlachcic!

Nazajutrz poszedłem się dowiadywać, kto jest ten 
nieszczęśliwy, i —  ma się rozumieć —  nic nie wskóra
łem, gdyż nie on jeden taki, jak mi później powiedzia
no, znajduje się w  twierdzy Orskiej.

Było jakieś święto; nie mając nic lepszego do robo
ty, poszedłem się wałęsać po beznadziejnie smętnych 
okolicach twierdzy i przed wieczorem, wracając do 
domu, tuż obok cegielni spotkałem gromadkę wesołych 
żołnierzyków z bębnem i bałałajką oraz znanego mi 
już tancerza i usłyszałem te same okrzyki. Żeby zno
wu nie stracić go z oczu, odwołałem na stronę jednego 
z żołnierzy i po cichutku spytałem, jak się nazywa ten 
szlachcic, który tańczy. Żołnierz wym ienił mi jego naz
wisko i już nazajutrz w  kancelarii batalionu przeczyta
łem jego smutną konfirm ację 3. Był to młodzian, w cie
lony do szeregów jako prosty żołnierz na prośbę ro
dzonej matki. W ydarzenie to bardzo mię zaciekawiło, 
ale jak rozwiązać podobną zagadkę? Nie mogłem nic 
lepszego wym yślić, jak tylko poznać się z tym  osobni
kiem i od niego dowiedzieć się całej prawdy. I jakże 
się, niestety, omyliłem!

Było to coś w  rodzaju idioty. Trzeźwy, milczał upar
cie; po jednym  kieliszku wódki stawał się pijany i za
czynał przeklinać swoją matkę, siebie samego i wszy
stko, co go otacza. Tylko taniec miał dla niego pewien 
urok, lecz nic w ięcej.

Próbowałem  go wybadać pod względem wykształce
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nia, ale naplótł mi takich głupstw, że lepiej było go 
nie pytać. Pewnego razu przychodzi do mnie podchmie
lony i widzi u mnie na stole rozłożoną książkę. —  Cóż 
to pan czyta? —  zwraca się do mnie. —  „M artwe du
sze” 4. —  A  to napisał Eugeniusz Sue? 5 —  Tak —  od
rzekłem.

Niewielu, sądzę, znajdzie się m oich czytelników, 
którzy by  mi uwierzyli, że to było istotnie tak, a na
prawdę tak było.

Otóż w ięc taka jest Jaman-Kała: sama przez się nie
pozorna, a mieści w  sobie takie rzadkie okazy, że nie 
wadzi opisywać je  w  sposób możliwie najdokładniejszy.

W  jednej z centralnych guberni naszego bezkresne
go państwa, w  pobliżu powiatowego miasteczka N., 
wzdłuż wielkiej drogi w yciągnęły się szeregiem szare, 
drewniane, z zakopconymi szyberkowym i okienkam i6 
chaty i tych szarych chat naliczyłem przeszło dwieście. 
Wynika z tego, że wieś dosyć duża, ale nie ma wyglą
du dużej. I dziwna rzecz: dokoła szumiące lasy, a we 
wsi —  pusto jak wymiótł, ani jednego drzewka. Albo 
chłopom zabroniono sadzić drzewa, albo —  Bóg raczy 
wiedzieć —  może sami nie chcą, a właścicielom do gło
wy nie przyjdzie skłonić ich do sadzenia, bo przecie 
sami mają pod ręką angielski ogród odpowiadający naj
wybredniejszym  gustom. A  dzieci, kiedy wybiegną na 
ulicę popatrzyć na przejezdnego, to wcale nie dzieci: 
to niedźwiadki, istne niedźwiadki.

Pośrodku wioski cerkiew z wysokim  szpicem dzwon
nicy, dość fantazyjnie zbudowana i bynajm niej nie 
świadcząca o smaku architekta, a może nawet samego 
k ty tora7. Dokoła cerkwi istniało kiedyś ogrodzenie, 
o czym  świadczą na pół zburzone słupy z cegieł, roz
stawione niedaleko jeden od drugiego i gruntownie po
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walane błotem  —  zapewne przez czochającą się o te 
słupy nierogaciznę.

I cerkiew, i wieś, i półnagie zakopcone dzieci, sło
wem wszystko wygląda tutaj malowniczo, całkiem w  
guście naszych rokujących duże nadzieje artystów ro
dzajowych, zapatrzonych na takiego mistrza jak van 
Ostade 8.

Gdy się przejedzie wieś, po lewej stronie, w  niewiel
kiej odległości od traktu pocztowego, na górze widzi 
się wielkopańską rezydencję z belwederem, otoczoną 
ciemnym lasem, a las jest otoczony —  przynajmniej 
po tej stronie, gdzie trakt —  głębokim  i szerokim ro
wem, wałem i żywopłotem  na wale.

Skroś drzew migoce jasne lustro stawu; zza grupy 
lip w yjrzy  nagle węgieł altany chińskiej albo krzew 
akacji, albo coś innego, jakby igła Kleopatry 9, wznie
siona na pamiątkę przyjaźni i miłości —  słowem, cudo! 
Tylko zeskoczyć z wozu, przesadzić żywopłot i iść ma
lować po wszystkich zakątkach wspaniałego wielkopań- 
skiego ogrodu.

Prawdę powiedziawszy, tak zrobiłem. Ale to było 
dawno. Teraz już podobnej sztuki nie dokonam. Prze
szedłem wtedy cały park od końca do końca i, jak 
dobrze jeszcze dziś pamiętam, uderzyła mię tam strasz
na cisza. Widziałem okazały dom, pawilony, altany, 
kołyszącą się malowaną łódkę na skraju stawu, pod 
obwisłym i drzewami, i pośrodku stawu pływającą parę 
łabędzi, nie widziałem jednak ani jednego człowieka, 
który by ożywiał ten w ytw orny obraz. Nieprzyjemnie 
podziałała na mnie taka nieobecność ludzi: to jest to 
samo, co przepiękny pejzaż nie ożywiony ludzką posta
cią. Zacząłem nawet żałować, że wszedłem do tego za
czarowanego parku.

O, gdybym  wiedział wówczas, że kiedyś wypadnie 
mi pisać historię mieszkańców tego cudownego zakąt-
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ка —  nie ograniczyłbym  się do powierzchownego obej
rzenia m iejscowości, ale postarałbym się przeniknąć 
również do pałacu oraz wszędzie tam, gdzie tylko moż
na przeniknąć, i może wtedy m oja historia byłaby zu
pełniejsza i bardziej zaokrąglona. Przeszłości jednak 
wrócić nie można. Poprzestańmy więc na tym, co ma
my teraz.

Przejechawszy ze dwie wiorsty, spytałem woźnicy:
—  Czyją to wieś przejechaliśmy?
—  Pańską.
—  Wiem, że pańską! Ale jak się je j pan nazywa?
—  Chlupin.
—  Widać, że sam chyba mało przebywa we wsi?
—  Przyjeżdża tylko po czynsz i to nie każdego roku.
Tyle w tedy uzyskałem wiadomości. W  jakieś trzy

dzieści lat później spotkałem w  twierdzy Orskiej nie
szczęsnego osobnika, noszącego to samo nazwisko, które 
mi wym ienił woźnica, i po kilku pytaniach dowiedzia
łem się od młodzieńca, że jest on jedynym  synem 
i spadkobiercą właściciela znanej mi wsi i parku.

Sprawa przedstawiała się następująco:
Rotmistrz Chlupin, ojciec tego nieszczęsnego m ło

dzieńca, nie miał w  ogóle zamiaru żenić się, lecz oko
liczności zmusiły go do tego i ożenił się z bogatą i nie
młodą wdową, wziąwszy za nią w  posagu opisany prze
ze mnie majątek. "

W dowa, po urodzeniu mu syna, a potem córki, nie
długo już pożyła i przeniosła się do wieczności. Majątek 
przekazała w  testamencie dzieciom, a ojca ustanowiła 
nad nimi w  roli jakby opiekuna. Staruszka najwidocz
niej nie chciała, żeby on się znowu ożenił, i w  dodatku 
jeszcze z młodą. Rotmistrz atoli nawet nie zdradzał 
chęci do założenia ogniska rodzinnego: wziął swoje 
ptaszęta —  sieroty wraz z orszakiem nianiek i ma- 
mek i udał się do Pitra 10. Długo czy krótko wytrwał
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tam w  kawalerskim stanie —  nie wiem. Wszakże, acz
kolwiek niezbyt umiał dbać o dzieci, zorientował się, 
iż dzieciom potrzebna jest matka, to jest, iż musi się 
ożenić.

Z  taką to myślą zbożną wyszedł kiedyś z podwórza. 
Idzie ulicą Litiejną, wychodzi na Prospekt Newski, 
patrzy, a tu naprzeciwko niego płynie jakby jutrzen
ka różowa, jakby łabędź biały. Serce przestało bić sta
remu huzarowi. Nawet we śnie nigdy nie widział takiej 
piękności, jaka mu się teraz ukazała.

—  Ano —  myśli huzar, głowa rodziny —  kupić nie 
kupić, potargować można; spróbujem y! Liberii za nią 
nie widać, nie ma więc żadnej przeszkody.

I powlókł się za piękną niewiastą. Długo wodziła go 
za sobą po różnych zaułkach, wreszcie zaciągnęła go 
niemal do parku Taurydzkiego i tam nagle znikła w  
jednym  ubożuchnym domku z dwoma drobnymi okien
kami, a on został na ulicy i w  dodatku na zabłoconej.

Przestawszy z dobrą godzinę naprzeciwko domku 
machnął ręką i poszedł z powrotem.

Zdawałoby się, że tu jest koniec całej przygody. A  
tymczasem nie. Tu dopiero, rzec można, historia się za
czyna, a właściwie zaczyna się zło.

G dyby to się zdarzyło innemu wojakowi, a nie dy
misjonowanemu huzarowi, od razu by  ze wszystkim 
skończył i basta. Mój rotmistrz, który też by ł znany 
ze stanowczości, skończył jednak tym, że po wielokrot
nych i bezskutecznych chodzeniach na Piaski zdecydo
wał się wreszcie posłać swatkę do tajemniczego dom
ku. Jak pomyślał, tak zrobił —  i już niebawem szczęś
liw y rotmistrz z piękną małżonką jedzie do sw ojej po
siadłości, z dziećmi, z niańkami i mamkami, ze stosem 
rupieci i manatków —  za nimi.

W tym  miejscu, sądzę, nie zaszkodzi opowiedzieć po
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krotce, kto to jest ta druga małżonka stanowczego rot
mistrza. A  jest to taka osoba:

O jciec je j służył jako praporszczyk11 w  którymś 
pułku piechoty, stacjonującym  na W ołyniu, i zakochał 
się w  jakiejś nadobnej szlachciance. Sprawa mogłaby 
się na tym  skończyć, ale oficer zabrnął trochę za da
leko i zmuszono go do żeniaczki. Nie sprzeciwiał się, 
wziął ślub i wyruszył za swoją r o tą 12, która zmieniła 
wtedy m iejsce postoju. W ojsko w  tym  czasie zaczęło 
ściągać do Wozniesienska. Na ostatnim etapie marszu, 
przed Wozniesienskiem, młoda żona praporszczyka po
wiła córeczkę Marię. Trzy czy cztery lata biedna pra- 
porszczykowa tułała się z dzieckiem za swoim mężem, 
a ściślej m ówiąc za rotą, dopóki wreszcie ^wskutek nie
dostatku, zmartwień i różnych dolegliwości nie wpadła 
w suchoty i nie umarła.

Szalona, po trzykroć szalona dziewczyna, która od
waża się zakochać i w yjść za mąż za liniowego oficera —  
nie tylko za praporszczyka, ale nawet za porucznika, 
o ile nie jest on dowódcą roty. Żeby w yjść za mąż za 
dowódcę roty, też trzeba mieć dużo odwagi. Musi tu 
istnieć szczera, prawdziwa miłość. W edług mnie jest to 
tak wielka ofiara ze strony kobiety, że jako tako przy
zwoity mężczyzna nie powinien się je j nie tylko doma
gać, ale nawet pragnąć.

Pochowawszy swoją żonę męczennicę i złożywszy 
w  ręce deńszczyka dziecko, praporszczyk popędził na 
wynajętych koniach, żeby dogonić rotę. W  służbie nie 
miał zbytniego powodzenia; nie cieszył się względami 
zwierzchników: koledzy jego dawno już byli podpo
rucznikami i porucznikami, a on wciąż nosił jedną 
gwiazdkę. Co by to znaczyło —  Bóg tylko wie. Obo
wiązki swoje spełnia chwacko, zbytecznego kieliszka 
nie w ypije; chyba to jedno, że się trochę za wcześnie 
ożenił —  ale co komu do tego! Myślał, myślał, aż
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wreszcie zaczął pić malutko, potem dużutko, a wresz
cie całkiem dużo i skończyło się na tym, że biedakowi 
zaproponowano dymisję. Poprosił o przeniesienie do 
któregoś z liniowych batalionów i przeniesiono go do 
23 dyw izji piechoty, stacjonującej, jak wiadomo, w  
Kraju Orenburskim.

Ani się nasz praporszczyk obejrzał, jak córeczka skoń
czyła dziesięć latek, a tymczasem biedaczka nie umie 
ani czytać, ani pisać. Bo i gdzież się ma nauczyć? 
O jciec nie ma wolnej chwili, deńszczyk niepiśmienny, 
a chłopcy w iejscy nauczyli ją tylko grać w kręgle.

Biedny oficer sądził, że przyjedzie do Kraju Oren- 
burskiego, osiedli się gdzieś w  jednym  miejscu i zajmie 
się wychowaniem  córeczki. A le próżne to były marze
nia. Nie zdążył rozejrzeć się na nowym  miejscu, jak 
go już odkomenderowano do jednej ze stepowych for
tyfikacji. Nieszczęście i tyle!

Nie ma rady, przeniósł się na step. Kto nie widział 
tych umocnień na stepie, temu radzę, niech się gorliw ie 
modli do Boga, żeby ich nigdy nie zobaczyć. Człowiek 
jest tam pozbawiony wszystkiego, co ma jakąkolwiek 
łączność z oświatą, znosi różne niew ygody i udręki. 
O obyczajach nie warto nawet mówić.

Otóż, do takiego gniazdka trafił m ój biedny prapor
szczyk ze swoją już dwunastoletnią córką. Nazajutrz 
zdążyła już zasłynąć jako kantonista 13 w spódnicy.

Rzeczywiście była to dziewczynka ładna, mądra i 
śmiała tak, że i chłopiec w je j wieku nie byłby śmiel
szy. Na nieszczęście praporszczyk przywiózł z sobą 
jeszcze w  charakterze niańki jakąś staruszkę, niechluj
ną i do niemożliwości rozwiązłą. No i kiedy, bywało, 
podchmielą sobie we dwoje, to Masza musi uciekać 
do koszar dla żonatych i tam nocować. Biedne dziecię! 
Dopiero jakiś żołnierz nauczył ją czytać.

Tak m inęły dwa lata, roty się zmieniły. Masza w y
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rosła i przedziwnie wyładniała, i w ięcej nic. Co praw
da, to jest najważniejsze, a reszta —  kogo obchodzi?

W róciwszy do swojego batalionu ojciec chciał się 
nareszcie wziąć do edukacji Maszy, ale Masza już nie 
ta sama: już je j idzie piętnasty rok.

—  No cóż —  m edytuje mało wym agający ojciec —  
za pisarza i tak może w yjść.

A  podczas gdy tak medytował, Masza rosła, rosła 
i wyrosła na podziwu godną piękność: nie tylko za pi
sarza, ale nawet za generała nie wstyd je j wydać.

Jakiś urzędnik, nie pamiętam, akcyzowy czy celny, 
w każdym razie nie w ojskow y —  o tym  wówczas m ó
wiono jeszcze w  mieście —  więc jakiś cyw ilny urzęd
nik, kto wie, czy nie z kom isji pogranicznej, przyje
chał do miasta w sprawach służbowych, zobaczył 
gdzieś Maszę i zapałał do niej miłością. Dowiedział się, 
co i jak, i czyja jest, i gdzie mieszka, no i nie myśląc 
wiele wsunął pijanej niańce w  łapę pięć rubli —  i ta 
mu usłużyła pośrednictwem.

W yjechał służbowo do Petersburga i Maszę wziął ze 
sobą, a tam ją rzucił, dlatego że musiał znowu dokądś 
jechać.

W  ten sposób Masza znalazła się w  Petersburgu. A 
jak się znalazła na P iaskach14, to już inna historia. 
Tej historii jednak gotów  jestem nawet nie opowiadać, 
gdyż w  niej oprócz samych wstrętnych rzeczy nie ma 
nic. Jakkolwiek by tam było, Masza, chociaż mało uczo
na, odegrała swoją rolę lepiej niż niejedna sawantka.

Oto kim  jest druga małżonka dzielnego rotmistrza.
Teraz będziem y już ją nazywali Marią Fiodorowną. 

Na drugi czy na trzeci dzień po weselu Maria Fiodo- 
rowna uparła się, żeby zaraz jechać na wieś, i miała 
po temu ważkie powody. Na wsi któż się dowie, co 
z niej za ptaszek, a mieszkając w  mieście, i do tego 
jeszcze w  stolicy, musiałaby podtrzym ywać mężowskie
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znajomości, a może on się zna z samymi grafami albo 
książętami. Bóg go raczy wiedzieć: jest bogaty, a więc 
wszystko możliwe, a ona, jak się to mówi, nogą stąp
nąć nie potrafi. Dobrze jeszcze, że ją żołnierz nauczył 
czytać, bo i tego by nie umiała.

Tak albo prawie tak rozważała sprawę Maria Fiodo- 
rowna i, prawdę mówiąc, rozważała dosyć trafnie; ze 
wszystkiego widać, że miała umysł praktyczny, czyli 
pozytywny. Nie minął nawet miesiąc od chwili, kiedy 
weszła w  rolę prowincjonalnej pani domu —  ziemian
ki, i już całe gospodarstwo poszło w  ruch i zaczęło do
brze funkcjonować.

Rotmistrz m ój tylko patrzy i wzrokiem jakby przy
klaskuje. A  ona jak przyjęła u siebie wizytujące ją są
siadki ze sfer drobnej szlachty, to wszyscy tylko usta 
rozdziawili. Ale kto przede wszystkim w  domu odczuł 
na sobie je j wpływ, to sam rotmistrz. Tak się zwęził 
wobec niej, że zaczął wyglądać raczej na lokaja niż 
na ziemianina. •

Na dzieci pani rotmistrzowa z początku nie zwraca
ła żadnej uwagi, dopóki nie poczuła, że jest w ciąży —  
od tego czasu biedactwa weszły w  krąg jej zaintereso
wań i odczuły jakiś dziwny ciężar. Dziewczynka jesz
cze jakoś nie straciła żywości, ale biedny chłopiec zu
pełnie przycichł. Naśladował, jak powiadano, ojca; o j
ciec też się czupurzył, dopóki go nie postraszono, a jak 
na niego dobrze pokrzyczano —  robił się jak trusia.

Dla uniknięcia takich przykrych ewentualności, 
których nieraz jeszcze mógł doznać, rotmistrz przeniósł 
się do oficyny niedaleko od domu i rozpoczął życie 
prawdziwego anachorety 15. Z  początku przychodził do 
domu na obiady i na kolacje albo po prostu spytać 
o zdrowie najukochańszej połowicy, później wszakże 
całkiem zaniechał swoich odwiedzin. Nawet służącego,
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który przynosił mu obiad, nie pytał o zdrowie Marii 
Fiodorowny. Dzieci sw oje w idywał tylko w święta 
i to za pozwoleniem żony. Zresztą, poważniejszych 
skrępowań w egzystencji sw ojej nie odczuwał albo, 
ściślej mówiąc, nie mógł odczuwać. Większą część dnia 
spędzał albo w  psiarni, albo w  stajni, albo też ćw iczył 
się w szlachetnej umiejętności —  w  strzelaniu z pisto
letu do celu, który ustawił w  swoim gabinecie na w y
padek złej pogody. Trzeba dodać, że w  pokoju tym 
prócz krzesła i celu nie było nic, nawet fajek i książ
ki, rozłożonej na czternastej stronicy, toteż doprawdy 
nie wiem, dlaczego to się nazywało gabinetem.

Rotmistrzowa, jak już w yżej zaznaczyłem, zaraz po 
pierwszych objawach ciąży zaczęła zwracać uwagę na 
dzieci męża. Uwaga ta wyrażała się tak: codziennie re
gularnie zaczęła odwiedzać pokój dziecięcy, co przed
tem robiła raz na miesiąc; potem zaczęła powtarzać 
te w izyty częściej; potem przychodziła patrzyć, jak się 
karmi i czym  się karmi dzieci, jak się je kładzie spać, 
jak się rano m yje i ubiera. Rodzona matka nie m ogła
by okazywać większej troskliwości, a tymczasem dziw
na rzecz: dzieci je j nie lubiły i nawet się bały. K iedy, 
bywało, zapłacze które z nich, to wystarczy, że niańka 
powie tylko: —  Mama idzie —  a dziecko momentalnie 
przestawało płakać. Tę samą taktykę stosowały niańki, 
kiedy dzieci zbytnio swawoliły, chociaż zdarzało się 
to bardzo rzadko. W yglądały na prawdziwe sierotki, 
zwłaszcza chłopiec. I dziewczynka, z początku taka ży
wa, rumiana, wyraźnie przybladła i spokorniała od tego 
czasu, kiedy zaczęto o nią tak troskliwie dbać.

Są ludzie, których wszystko, co żyje, lubi i lgnie do 
nich, nawet, jak się to mówi, wściekłe psy ich nie 
gryzą. Do takich ludzi należał między innymi W alter 
Scott. A  są znowu ludzie, którzy do wszystkich lgną, 
ich zaś wszyscy albo nienawidzą, albo się boją i nie
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nawidzą. Do takich ludzi należy też m oja Maria Fiodo- 
rowna.

A  może prócz tej antypatii jest jeszcze coś takiego, 
co sprawia, iż macocha w ydaje się dzieciom niena
wistna.

Jakkolwiek by tam było, fakt faktem, że dzieci pod 
bezpośrednim nadzorem Marii Fiodorowny bladły i 
chudły. A  kiedy spotykała się ona ze swoim prawo
wiernym mężem, o niczym innym nie mówiła, tylko
0 dzieciach, tak że już ją nawet zaczął prosić, żeby 
oszczędzała siebie, że dzieci, da Bóg, wychowają się
1 bez je j pom ocy.

Lato przechodziło, zbliżała się jesień. Dzieci dawno 
już umiały chodzić, a jednak w  lecie nie wypuszczano 
ich do ogrodu w obawie, żeby się nie poprzeziębiały: 
bo to niby staw blisko, wilgoć... Nastała jesień i dzieci 
zaczęto wysyłać do ogrodu na przechadzkę, dlatego że 
powietrze w jesieni jest chłodne i staw nie może mieć 
żadnego ujem nego wpływu według fizyki Marii Fiodo
rowny. A  według fizyki rotmistrza —  nie ma to żad
nego znaczenia, byle jego psy nie chorowały, gdyż 
niedługo zacznie się polowanie na zające, a co go ob
chodzą dzieci? Na to mają przecie matkę.

A  tymczasem we wsi pokazała się ospa. Czułemu 
rodzicielowi nigdy nawet nie przyszło do głowy, że 
dzieci jego są ulepione z tej samej gliny, co i obce dzie
ci, którym  nie zaszczepiono ospy. W Petersburgu o tym 
nie pomyślał, a na wsi w  ogóle zapomniał, no i dzieci 
podostawały ospy.

Maria Fiodorowna ze zmartwienia sama się aż położy
ła do łóżka, kazała pozabijać deskami wszystkie drzwi i 
okna i okadzać pokoje octem; je j troskliwy mąż też za- 
pomiał o tym, że dzieciom szczepi się ospę, a ona, bie
daczka, teraz to sobie przypomniała. Przypomniała so
bie i  zachorowała, a w  dodatku tuż przed połogiem.
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Dom był otoczony kłębami pary, jakby tam była dżu
ma; dzieci przeniesiono do ojca do oficyny. Biedny 
rotmistrz o mało nie zwariował. Wreszcie wszystko się 
skończyło szczęśliwie. Tylko chłopiec oślepł, ponieważ 
i przedtem oczy mu się czerwieniły i gnoiły. A  dziew
czynka jakoś wydobrzała, chociaż trochę zeszpecona. —  
Ale to nic —  mówiła szeptem niańka —  to zarośnie; 
chwała Bogu, że sama dziedziczka zasłabowała, bo i 
ona by została bez oczu tak jak panicz.

A  tymczasem połóg się zbliżał. W  domu wszyscy 
chodzili na palcach, ma się rozumieć, oprócz akuszerki 
—  profesorowej, która od trzech miesięcy rządziła się 
już tutaj jak we własnym domu. W szyscy milczeli 
i drżeli, a prawowierny małżonek w  oczekiwaniu na 
połóg tresował legawe szczenię. W reszcie wszystko się 
skończyło pomyślnie. Maria Fiodorowna powiła syna, 
który na chrzcie świętym otrzymał imię Hipolita.

Chrztu dokonał ojciec protojerej, umyślnie w tym 
celu przywieziony z miasta. Świadkiem tego ‘aktu, 
oprócz marszałka, szlachty i innych co ważniejszych 
obywateli i obywatelek ziemskich, był nawet dowódca 
batalionu strzelców stacjonującego podówczas w ich 
mieście. Patrząc na falangę świadków obojga płci moż
na było pomyśleć, że rotmistrz dla takiego święta go
tów jest spokrewnić się z całym światem albo przy
najmniej z całym powiatem.

Uczta z tej okazji wydana została jak się patrzy. 
Rotmistrzowi błysnęła nawet myśl, żeby urządzić rów 
nież zabawę ludową dla kmiotków, ponieważ jednak 
wydarzyło się to w  zimie, w ięc korow ody odłożono do 
lata, a zamiast igrzysk ludowych rotmistrz zapropono
wał chętnym spośród swoich gości obławę na niedźwie
dzia. Chętnymi okazali się wszyscy, nie wyłączając do
w ódcy batalionu.

Po rozwiązaniu Maria Fiodorowna cierpiała okrągłe
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sześć tygodni. Proszę tylko nie myśleć, że cierpiała fi
zycznie, nic podobnego: trzeciego dnia po urodzeniu 
dziecka gotowa była do wszelkich popisów gimnastycz
nych. Cierpiała moralnie, a mianowicie dlatego, że w 
domu znajdowała się osoba, która rządziła absolutnie 
wszystkim i nawet nią samą. Była to akuszerka. A  dla 
Marii Fiodorowny nie było nic gorszego, niż uleganie 
czyjejśkolw iek woli.

Na koniec te męczące sześć tygodni skończyło się; 
akuszerkę wyprowadzono z krzyżem i modlitwami 
i zamknięto za nią drzwi. Maria Fiodorowna odetchnę
ła swobodniej i ująwszy w swe ręce ster rządów ka
zała zawezwać do siebie męża.

Minęło pół godziny —  mąż się nie zjawia. Maria F io
dorowna wścieka się i posyła z zawiadomieniem, że 
czeka na niego. Posłaniec wrócił i zameldował, że „jaś
nie pan dopiero co się ogolił i raczy się ubierać” .

Trzeba zaznaczyć, że rotmistrz uważał siebie za pta
ka wysokiego lotu, i etykieta, nawet względem własnej 
żony, była dla niego pierwszym przykazaniem. U sie
bie w domu może być jako ten wilk samotnik, gotow y 
nawet z psami zjeść z jednej miski. Ale co się tyczy 
sytuacji na zewnątrz domu, tu przechodzi zupełną 
metamorfozę, jak mówi jeden z moich przyjaciół. Rot
mistrz bał się tylko wyrazić na głos to, co w duchu 
już sobie uświadamiał: że mieszkanie żony nie jest 
jego domem.

—  No, nareszcie się ogoliłeś! —  tym i słowy powitała 
Maria Fiodorowna swojego małżonka.

—  Przecie nie mogłem inaczej, duszko, przyzwoitość 
to nakazuje!

—  Tyle ci powiem, mój drogi: nie chodzi o przy
zwoitość, tylko jak tam się miewają twoje dzieci?

—  Chwalić Boga nie najgorzej.
—  Jak się czuje Kola?
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—  Dobrze. Oślepł, całkiem oślepł.
—  Ano właśnie: oślepł. A  mówiłam ci, że trzeba 

ospę szczepić —  toś mię nie posłuchał.
Skłamała: nic podobnego nigdy nie mówiła.
—  Nie pamiętam, żebyśmy o tym rozmawiali, a 

może zapomniałem.
—  Zapomniałeś, łaskawco. A le nie o to chodzi, tylko 

o co innego: czy dzieci mają tam dobre pomieszczenie?
—  Nie bardzo, m oja duszko! Trochę przyciasno.
—  Nie będzie przyciasno. Niech zostaną przy tobie, 

a dawny ich pokój dziecięcy każę przerobić dla naszego 
syna. Rozumiesz?

—  Rozumiem, rozumiem, m oja duszko!
Po długim milczeniu:
—  I co ci jeszcze chciałam powiedzieć: niańki biorę 

do siebie, a dla twoich dzieci, ponieważ dosyć już pod
rosły, można będzie wziąć dwie dziewczyny ze wsi.

Mąż chętnie wyraził zgodę. Niańki mu się nie po
dobały, zwłaszcza młodsza: dotknąć się nie da, krzyczy, 
jakby ją kto ugryzł i jeszcze straszy ‘ dziedziczką, a te 
będą musiały tańczyć, jak im po cichu zagram —  roz
myślał rotmistrz podchodząc do kołyski śpiącego sześ
ciotygodniowego synka.

—  Prawda, jakie miłe stworzenie! —  mówiła Maria 
Fiodorowna podnosząc zasłonkę.

—  Śliczne! Pozwól mi je ucałować, m oja duszko!
—  Nie można, bo obudzisz —  i opuściła zasłonkę. —  

Idź teraz do domu i przyślij mi ekonoma; każę tu 
sprowadzić do siebie wszystkie dziewczyny ze wsi i 
wybiorę niańki.

—  Po co masz się trudzić, m oja duszko, sam w y
biorę.

—  Dobrze, dobrze, idź! Wiem, co robię.
I małżonkowie pożegnali się.
Ojcu bardzo się nie podobało ciągłe przebywanie
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dzieci w  jego kąciku (tak nazywał swoją oficynkę); 
bądź co bądź kłopot, ale z drugiej strony podobało 
mu się, to jest podobały mu się przyszłe niańki: —  
Przecie chyba mi nie przyśle jakichś ąuasim odów 16 
w kaftanach —  tak mniemał —  i gruntownie się om y
lił! •

Nazajutrz przyprowadzono do niego do oficyny ta
kie dwie piękności, że aż się za głowę złapał.

—  A  to mię urządziła! —  wyrzekł ze zgrozą, patrząc 
na brudne kandydatki.

—  Po coście przyszły? —  spytał.
—  Niańczyć dzieci —  odpowiedziały jednym  głosem.
—  Dobre, nie ma co mówić!
—  Takie, jakie jesteśmy, jaśnie panie.
—  No dobrze, idźcie do domu.
Dziewczyny zdążyły się zaledwie obrócić ku wyjściu, 

jak drzwi się otworzyły i do pokoju weszła sama Maria 
Fiodorowna. Rotmistrz schował się w  drugim pokoju, 
ponieważ był w  porannym szlafroku.

—  Dość tych błazeństw —  rzekła wchodząc Maria 
Fiodorowna —  nie przyszłam tu po komplimenty. W łóż 
cokolwiek i w yjdź prędzej do mnie.

Rotmistrz zjawił się w  kurtce m undurowej i złożył 
zgrabny ukłon, pytając o zdrowie zarówno Marii F io- 
dorowny, jak i nowo narodzonego dziecięcia.

—  Dobrze się mamy, chwała Bogu, zdrowiśmy. A ty 
i dzieci?

—  Dobrze się mamy, chwała Bogu.
—  Pokaż no mi je! A  oto —  proszę dla nich o łaska

we względy —  mówiła pokazując na niańki.
—  Duszko moja, gdzie znalazłaś takie poczwary?
—  Nic nie szkodzi, wartość niańki nie polega na je j 

urodzie, tylko na jej łagodności. Chodźmy.
Przeszedłszy przez sień weszli do dużego pokoju, na

pełnionego szczeniętami wszystkich ras i w najróżniej
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szym wieku. K iedy Maria Fiodorowna zatkała nos chu
steczką, rotmistrz odezwał się:

—  To nic, m oja duszko, przywykłem . To moja pa
sja.

Za pokojem  ze szczeniętami przebyli coś jakby al
kierz —  był to pokój nianiek —  a za alkierzem otwo
rzył się przed nimi pokój dziecięcy, trochę większy od 
alkierza, o jednym  oknie. Na pół ubrane dzieci razem 
z niańkami bawiły się w ciuciubabkę, to znaczy cho
wały się, a ślepy Kola ich szukał. K iedy do pokoju 
weszła Maria Fiodorowna, niańki osłupiały, a mała 
Liza chwyciła ślepego brata za rękę i szepnęła do nie
go: —  Mama! —  Kola zadrżał i zaczął się chować za 
siostrę, a siostra z kolei za brata.

Maria Fiodorowna szybko obejrzała pokój i ledwo 
dostrzegalnie uśmiechnęła się; potem zwracając się do 
dzieci powiedziała:

—  Nie bójcie się mnie, m oje maleństwa, przyniosłam 
wam podarunki.

I w yjęła z rydykiulu 17 dwa cukierki. Podając Koli 
cukierka chciała zapłakać, ale uśmiechnęła się i rzekła:

—  Biedne stworzenie! Co z nim zamierzasz robić? —  
spytała męża.

—  Nic —  odpowiedział tamten obojętnie.
Potem zwróciła się do nianiek i powiedziała:
—  A wy, głupie! nic innego nie umiecie, tylko roz

pieszczać dzieci. W ynoście się stąd! A  wy, m oje miłe, 
zostańcie tu zamiast nich —  zwróciła się do nowo 
zwerbowanych wieśniaczek.

—  Słuchamy, proszę jaśnie pani —  odrzekły wieś
niaczki i zaczęły zdejm ować sw oje siermięgi.

—  Na mnie już czas, m ój generał pewno się już 
obudził. Do widzenia, m oje maleństwa —  rzekła Maria 
Fiodorowna do dzieci. —  Chodźmy —  rozkazała niań
kom i zatykając nos wyszła z dziecięcego pokoju.
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Rotmistrz w  milczeniu podążył za nią, ale w dużym 
pokoju, otoczony różnorodnym i i różnej maści szcze
niakami, zatrzymał się w zamyśleniu i nagle, jakby 
natchniony myślą z nieba, trzepnął się dłonią po wą
skim czole i zawołał:

—  Nie, m oja duszko, tak nie będzie! Ja się w  tw oje 
sprawy nie mieszam, więc nie mieszaj się i ty w  m o
je —  i z tym i słowami wyszedł z pokoju nie zwracając 
najmniejszej uwagi na pisk szczeniąt.

Prawie do samego obiadu chodził po gabinecie, zało
żywszy ręce za plecy albo zatrzymując się przed tarczą 
strzelniczą i krzyżując ręce na piersiach a la Napoleon; 
przybierał nawet pozę napoleońską i w tej pozie był 
niewypowiedzianie śmieszny. Zdawało się, że środek 
tarczy strzelniczej pochłania go całego —  tak uparcie 
wbijał w nią swoje szare, bezmyślne oczy.

Kilka razy chwytał za pistolet, odchodził od tarczy 
do krzesła, stawał w  pozycji do strzału, celował, ale 
w końcu opuszczał rękę z pistoletem, nie strzelając.

—  Nie, nie mogę! —  W yrzekłszy to najbardziej 
zrozpaczonym głosem, długo tarł sobie dłonią czoło, po
tem wsadzał ręce w kieszenie i zaczynał chodzić tam 
i z powrotem.

Wreszcie kazał sobie przynieść wszystko, co trzeba 
do golenia. Ogolił się, potem um ył różaną wodą i ubrał 
w sposób najwykwintniejszy. Stanął przed lustrem, 
przybrał pozę pełną godności, zrobił groźną minę, po 
patrzył się kilka minut, wziął kapelusz i poszedł do 
żony, by z nią —  jak myślał —  pom ówić o kłopotach 
fam ilijnych (rozumiał przez to szkaradne niańki).

Maria Fiodorowna przewidziała tę krytyczną wizytę 
i odpowiednio się przygotowała. W łożyła granatową 
aksamitną suknię, w której rotmistrz tak ją lubił w i
dywać, i wziąwszy małego synka na ręce powitała m ę
ża w salonie.
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Groźny Jowisz zniknął. Stał przed nią najzwyklejszy 
rotmistrz i słodko się uśmiechał.

—  Powiedz, synku: „bonjour, papa”  —  mówiła ca
łując dziecko i podając je mężowi. —  Teraz i ty, m ój 
drogi, możesz je pocałować.

Rotmistrz bez słowa pochylił się ku dziecku.
—  A  wiesz, mój przyjacielu, jaki dzisiaj widziałam 

sen? Że tw ój Kola i m ój Hipolit są już dorosłymi ludź
mi i obaj huzarami. I takie zuchy! Po prostu cudo! 
Zwłaszcza Hipolit —  jak dwie krople w ody podobny 
do ciebie. Bo rzeczywiście —  dodała uśmiechając się 
figlarnie —  gdy się w  niego dokładnie wpatrzyć, na
prawdę będzie podobny do ciebie. M oje ukochanie! —  
I z zachwytem  pocałowała dziecko.

Po tym  wstępie wszystko, co się tliło w  małym ser
cu rotmistrza, zgasło. Nawet niańki w ydawały mu się 
bardziej do ludzi podobne, niż by ły  w  istocie.

—  Mam nadzieję, że zjesz dziś u mnie obiad —  spy
tała Maria Fiodorowna odchodząc z dzieckiem do dzie
cięcego pokoju.

—  Z przyjemnością, m oja duszko! —  odrzekł rot
mistrz. A le jego duszka była już w  trzecim  pokoju i nic 
nie słyszała.

Rotmistrz czuł się zupełnie szczęśliwy i z miną jak 
najbardziej światową, rozwaliwszy się w  obszernym, 
miękkim fotelu, beztrosko w ygw izdyw ał piosenkę 
z „W olnego Strzelca” 18: „Ach, cóż to byłoby bez wina!” 
I bił do taktu giemzową rękawiczką koloru słomy po 
kolanie.

Maria Fiodorowna wyszła do obiadu już w  innej 
sukni, równie wspaniałej jak poprzednia. To ostatecz
nie dobiło biednego rotmistrza, ponieważ w ten sposób 
zachowany został najlepszy ton, zupełnie jak w w iel
kim świecie, z którym  rotmistrz (Allach wie dlaczego) 
czuł się tak mocno związany.
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Po obiedzie rozstali się jak najczulsi małżonkowie 
nazajutrz po ślubie, na ostatku nawet się pocałowali, 
a takiego wypadku biedny rotmistrz od dawna nie 
pamiętał.

Po powrocie do domu nie rozbierając się wycałował 
entuzjastycznie wszystkie szczenięta, a o dzieciach 
nawet nie pomyślał. Rozebrawszy się, utonął w mięk
kiej pierzynie; poleżawszy trochę, ciężko westchnął. 
Ale Bóg jeden wie, z powodu czego tak ciężko wes
tchnął.

Udobruchawszy w ten sposób za pierwszym razem 
swojego męża głuptaska, Maria Fiodorowna kontynuo
wała podobną taktykę, dotąd, dopóki rotmistrz nie 
oswoił się zupełnie z potwornym i niańkami. W tedy do
piero zaczęła stosować inną politykę. Posyłała go z w i
zytami do sąsiadów, żeby —  jak mówiła —  nie zdzi
czał i nie pozrywał znajomości z poczciwym i ludźmi.

—  I ja bym  z tobą pojechała, ale widzisz, że mam 
małe dziecko; nie mogę go przecie zostawić bez opieki.

—  Prawda, m oja duszko —  m ówił —  zostań z nim; 
takie to miłe maleństwo. Postaram się ciebie usprawie
dliwić przed naszymi zacnymi sąsiadkami.

—  Tylko pamiętaj —  mówiła, kiedy się wybierał do 
kogoś z wizytą —  bądź łaskaw nikogo do nas nie za
praszać, dopóki karmię dziecko (sama karmiła swego 
syna).

—  Nikogo, m oja duszko —  m ówił wsiadając do po
wozu. I w yjechaw szy z domu, nie wracał do niego z 
miesiąc albo dwa miesiące. A  gdzie się obracał, o tym  
wiedzieli tylko jego wierni słudzy —  stangret i lokaj. 
Może by nawet opowiedzieli dziedziczce o niektórych 
ciekawych przygodach swojego swawolnego pana, jak 
na przykład w gubernialnym mieście, w niektórych 
traktierniach, ale dziedziczka ich o to nie pytała: cóż 
ją obchodziły różne przygody jej lekkomyślnego męża?
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Posuwa się z wolna ku swojem u celow i —  i z tego jest 
zadowolona.

A  je j cel był następujący... A le nie, po co przed
wcześnie rozwiązywać torbę? Może tam, uchowaj Pa
nie, coś takiego jest schowane, że nawet wstyd pom y
śleć, a nie tylko przed czasem pokazywać i opowiadać. 
A  najlepiej, moi cierpliwi czytelnicy, skoroście już 
zaczęli czytać, to czytajcie do końca: wtedy sami się 
dowiecie, jakiego rodzaju szatan siedział w pięknej 
główce Marii Fiodorowny.

Jedna z potwornych nianiek, ta najniezgrabniejsza 
i brzydsza, okazała się poczciwą i skromną kobietą, 
i Maria Fiodorowna, zauważywszy to, nakazała jej su
rowo doglądać tylko Lizy, a do Koli nawet nie podcho
dzić.

Tej zaś, która była ordynarniejsza, gorsza i bardziej 
żarłoczna, poleciła ostro pilnować ślepego Koli, nie da
wać mu dokazywać, a przede wszystkim objadać go. 
Biedny, nieszczęsny chłopiec! Dawno by umarł z g ło 
du, gdyby siostra i jej niańka nie zostawiały mu częś
ci swoich obiadów i nie żyw iły go po cichu nocami, 
kiedy jego nienasycona niańka spała.

Rotmistrzowi tak przypadły do gustu wizyty, że 
przestał prawie zaglądać do siebie do domu. K iedy się 
przypadkiem znajdzie gdzieś w  pobliżu, to przyśle kart
kę, poprosi o pieniądze, bieliznę lub co mu tak potrze
ba. Ma się rozumieć, wszystko to otrzym ywał bez naj
mniejszej kwestii.

Tak minęło kilka lat, to znaczy trzy lub cztery lata. 
Wszystko szło swoją koleją, to znaczy szło tak, jak się 
podobało Marii Fiodorownie.

Pewnego razu —  było to jesienią, nie pamiętam, 
w którym miesiącu —  wielkopański powóz zajechał 
pod dom i rotmistrza nie wysadzono jak zwykle z po
wozu, tylko wyniesiono na rękach, jak się to robi w
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krytycznych wypadkach. Maria Fiodorowna ujrzawszy 
to, złośliwie się uśmiechnęła. Pomyślała, że mąż jest 
pijany, gdyż tej tylko cnoty mu brakowało, a teraz 
może się i nią poszczycić. Okazało się jednak coś inne
go, co nawet nie przeszło Marii Fiodorownie przez 
głowę.

Chodzi o to, że do pewnego bogatego sąsiada nazjeż- 
dżało się dużo gości, w  tej liczbie i nasz rotmistrz. Po 
różnych rozrywkach zebrała się dość liczna kawalka
da m yśliwych i wyjechała w pole, żeby postraszyć za
jące. Rotmistrz, ma się rozumieć, był jednym  z pierw
szych. Chciał nawet posłać po swoje charty, ale mu 
wytłumaczono, że to niegrzecznie, więc wypuścił się 
z cudzymi. Zdarzyło się tak, że pierwszy dostrzegł za
jąca, więc —  ma się rozumieć —  powinien go też upo
lować. Popędził co koń w yskoczy za chartami, ale na 
jego nieszczęście trafił się rów na polu; charty go prze
skoczyły, a koń razem z jeźdźcem  wpadł prosto do 
rowu i przygniótł go sobą. Na domiar złego w rowie 
była woda, już pokryta cienkim lodem. Biedny rot
mistrz nie tylko się potłukł, ale jeszcze skąpał się w 
zimnej wodzie, tak że kiedy go wyciągnięto stamtąd, 
ledwo oddychał. Takim go przywieziono do domu.

Oto jaka się wydarzyła historia.
Natychmiast posłano do miasta po medyka, a naza

jutrz również po duchownego, trzeciego zaś dnia pod 
wieczór, pobłogosławiwszy sw oje nieszczęsne dziatki 
i poleciwszy je opiece i staraniom Marii Fiodorowny, 
posłał swoją huzarską duszę na łono Abrahama.

Jakkolwiek krótko trwała jego choroba, jednak Ma
ria Fiodorowna zdążyła załatwić wszystko formalnie, 
co trzeba było, celem  zabezpieczenia sw ojej przyszłości 
i swojego syna, który został trzecim spadkobiercą ma
jątku, a ona —  i opiekunką, i pełnoprawną gospodynią 
całości.
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Maria Fiodorowna pochowała sw ojego ubóstwianego 
małżonka w cieniu brzeźniaka, nie opodal przezroczys
tego stawu i na pogrzebie ujawniła swoje niepospolite 
zdolności aktorskie. Tak wspaniale odegrała rolę nie
pocieszonej wdowy, że najbardziej obojętni sąsiedzi 
patrząc na nią płakali, a biednych sierotek, zwłaszcza 
Ko]i, o mało nie utopiła we łzach, pocałunków zaś 
nikt by nie zliczył i gdyby w spółczujący sąsiedzi nie 
powstrzymali jej, stanowczo rzuciłaby się do grobu. 
A le —  dzięki im stokrotne! —  nie dopuścili, wzięli ją 
na ręce i na pół żywą zanieśli do domu, gdzie dopiero 
z w ielkim  trudem doprowadzili ją do przytomności za 
pomocą amoniaku (woda kolońska nie pomagała).

K iedy się wreszcie ocknęła i zobaczyła, że jest sama 
w sw ojej sypialni, i usłyszała oddalone głosy odprawia
jących stypę pogrzebową sąsiadów, nieznacznie się 
uśmiechnęła i szepnęła do siebie:

—  Najważniejsze samo się zrobiło, a z nimi jakoś so
bie dam radę —  i wstawszy z łóżka, po cichutku poszła 
do dziecięcego pokoju do swojego drogiego Hipolita.

W ieczorem  goście w  dobrych humorach rozjechali 
się po swoich kątach, najzupełniej przeświadczeni, że 
Maria Fiodorowna jest najnieszczęśliwszą na świecie 
kobietą.

A Maria Fiodorowna, żeby ich jeszcze bardziej upew
nić co do swego wielkiego nieszczęścia, nazajutrz ka
zała spędzić z całej wsi wszystkie baby i dziewczyny 
na dziedziniec dworski z łopatami i workami. Tylko 
chłopów  poleciła nie ruszać: —  Niech robią swoją ro
botę —  powiedziała.

K iedy baby i dziewczyny zebrały się z w yżej w y 
mienionymi narzędziami, Maria Fiodorowna, cała na 
czarno ubrana i zapłakana, zaprowadziła je na mogiłę 
swego niezapomnianego rotmistrza i zarządziła (jak 
Olga nad grobem  Igora 19) sypanie kurhanu.
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Robota zaczęła się i po upływ ie dwóch czy trzech 
tygodni czarny kurhan wznosił się nad prochami nie
odżałowanego rotmistrza.

Maria Fiodorowna sama osobiście kierowała pracami 
i przy tych pracach wylewała strumienie łez, jak 
m ówiły prostoduszne robotnice. A le nikt szczerzej 
i serdeczniej nie płakał i nie przeklinał zarówno nie
boszczyka, jak i Marię Fiodorownę niż same robotnice. 
I prawdę mówiąc miały do tego zupełne prawo: m rozy 
dochodziły już do dziesięciu stopni, a one biedaczki, 
wychodziły do pracy, jak się to mówi, w  czym Bóg dał. 
I Maria Fiodorowna, wrażliwa, niepocieszona, patrzyła 
na to wszystko całkiem obojętnie. Śmiało rzec można, 
że ten pomnik miłości i wspomnień polany był krwią 
i najprawdziwszymi łzami. W iele ludzi —  co ja mówię 
wiele —  nikt nie uwierzy, że' opowiadam zdarzenie 
rzeczywiste, prócz tych, którzy byli widzami, tak jak 
ja, tej osobliwej tragikomedii.

W krótce rozniosła się, nie po całym powiecie, ale po 
całej guberni, wieść, że Maria Fiodorowna taka a taka 
nie pokazuje się nawet bliskim ludziom i wychodzi no
cami z domu na mogiłę swojego męża i tam płacze od 
w ieczornej do porannej zorzy.

Za wiarygodność tej wieści i ja również ręczę.
Maria Fiodorowna rzeczywiście chodziła nocami, nie

zależnie od pogody, chodziła na kurhan i tam, nie po
wiem —  płakała, tylko wyła tak, żeby wszyscy słyszeli.

I odbywała te swoje wycia na mogile dotąd, dopóki 
litościwe sąsiadki nie powiedziały je j przy pocieszeniu, 
że Liza i Kola mają już po siedem lat skończonych.

W tedy jakby się opamiętała. —  Przeklęte przyjaciół
ki —  pomyślała: —  chyba wiem, co robię. —  A le trud
no, trzeba było zmienić rolę i z czułej małżonki prze
dzierzgnąć się w  czułą matkę. Nie zwlekając ani trosz-
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ki, rozesłała do swoich drobnomajętnych, ale za to 
grubowym ownych sąsiadek zaproszenia na pożegnalne 
przyjęcie —  że niby ona, Maria Fiodorowna, ma za
wieźć panienkę do Monasteru Sm olnego i pragnie po
żegnać się ze swoimi zacnymi sąsiadkami, a sama niby 
dlatego nie może im złożyć wizyty, bo ciągle jest za
jęta dziećmi.

Zleciały się sąsiadki, pogościły, poplotkowały ze dwa 
dni i rozleciały się po powiecie, aby rozsławiać bez
przykładne cnoty Marii Fiodorow ny tudzież iście aniel
ską urodę i skromność Lizy. A  Liza była zwyczajną 
wiejską ośmioletnią dziewuszką i w  dodatku zahukaną.

Maria Fiodorowna nadzwyczajnie rada była ze swo
jego pomysłu i w  następnym tygodniu po uczcie poże
gnalnej, pewnego pięknego ranka, poleciła zaprzęgnąć 
trójkę koni do krytej bryczki, w której nieboszczyk 
jeździł po jarmarkach, k ie d y '  był jeszcze rem ontie- 
r e m 20. Wzięła też z sobą swojego Hipolita, czterolet
niego już chłopczyka, oraz milczącą Lizę i w ięcej ni
kogo —  ani służącej, ani lokaja —  zupełnie bez pa
kunków wyprawiła się do Petersburga, by umieścić 
Lizę w Instytucie Smolnym, a jeżeli się uda, to nawet 
w Jekateryńskim 21.

Przyjechaw szy do Petersburga zatrzymała się na 
swoich ulubionych Piaskach u sw ojej serdecznej przy
jaciółki Julii Karłowny Skjoskjer —  „Szwedki z V i- 
borg” . Owa Julia Karłowna Skjoskjer była wdową po 
urzędniku X IV  rangi i miała swój własny domek z fa
cjatą na Piaskach. Oprócz dochodów z domku otrzy
mywała jeszcze pokaźny dochód ze swoich profesji, 
a profesje miała różne: i starą garderobą damską han
dlowała, i bilety na loterię roznosiła, i funkcje akuszer
ki spełniała, i swatała, i po prostu... ale bo to mało jest 
na świecie różnych profesji —  wszystkich się nie w y 
liczy.
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Na szczęście Marii Fiodorowny facjata była wolna, 
więc nasza dziedziczka mogła się w  niej roztasować. 
Na parterze zaś, w dużym pokoju o czterech oknach 
z drzwiami na ulicę, mieściło się coś w  rodzaju maga
zynu mód. Chociaż trudno sobie wyobrazić podobne 
zjawisko w tej dzielnicy Petersburga, sądzę jednak, 
że był to naprawdę magazyn mód —  sądzę, że nic in
nego, gdyż w jednym  oknie ciągle sterczała podstawka 
z kapeluszem, a w innych oknach też ciągle wysiady
wały rumiane dziewoje z jakimiś robótkami w rękach.

Marii Fiodorownie sam los pomaga. Właśnie myśla
ła o m odnej pracowni, a pracownia znalazła się tuż pod 
ręką jak na zawołanie. *

Zawołała do siebie Julię Karłownę.
—  Julio Karłówno —  spytała —  któż to w  pani do

mu prowadzi magazyn mód?
—  M oja rodaczka, też z Viborg i też urzędnikowa, 

Karolina Karłowna Speck.
—  Przywiozłam  z sobą pańszczyźnianą dziewczynkę, 

żeby ją umieścić w jakiejś modnej pracowni, więc za
miast szukać daleko, może by pani porozmawiała z nią, 
może by wzięła ode mnie tę dziewczynkę. Tylko nie 
bardzo miałabym ochotę płacić za nią; czy nie mogłaby 
właścicielka wziąć jej na pewną ilość lat za pracę?

—  Mogłaby, naturalnie, m ogłaby; to jest piękna, 
szlachetna dama. Zaraz do niej pójdę.

I Julia Karłowna schodząc w  dół po wąskich scho
dach przebiegle uśmiechnęła się, być może, licząc na 
przyszły zysk, ponieważ ona to właśnie do spółki z Ka
roliną Karłowną prowadziła dwuznaczny magazyn mód.

Nazajutrz umowa była zawarta. Zamiast do Instytutu 
Smolnego Liza dostała się na dziesięć lat pod imie
niem pańszczyźnianej dziewczyny Akulki do rąk sta
rej, wstrętnej i chciwej Czuchonki. K iedy Karolina 
wzięła do siebie Lizę i nazwała ją po raz pierwszy
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Akulką, biedna dziewczynka zaczęła płakać mówiąc, 
że nie ma na imię Akulka, lecz Liza. Zbito biedaczkę 
niemiłosiernie i po tym  przyznała, że jest rzeczywiście 
Akulką, a nie Lizą.

Urządziwszy w ten sposób Lizę, Maria Fiodorowna 
zamówiła dla swojego drogiego Hipolita kilka dziecię
cych ubranek różnego pokroju i na różny w iek —  do 
lat czternastu.

K iedy ubrania były  gotowe, Maria Fiodorowna, żeby 
na darmo nie tracić czasu w  stolicy, zabrała się i po
jechała, ucałowawszy i pobłogosławiwszy nieszczęsną 
Lizę na beznadziejne, sieroce i męczeńskie życie.

Sąsiadki zdziwiły się, gdy przemknął słuch, że Maria 
Fiodorowna powróciła z Petersburga, i —  ma się ro
zumieć —  w te pędy przyleciały winszować Marii F io- 
dorownie pomyślnego załatwienia sprawy. I kiedy jęły 
wyrażać zdziwienie, że tak prędko wszystko się odby
ło, Maria Fiodorowna naplotła im takich dubów sma
lonych, iż tylko wzdychały. Opowiedziała im, jak to 
niby sam Łonginow 22, gdy tylko złożyła podanie, przy
jechał do niej do mieszkania, wziął z sobą Lizę i za
wiózł wprost do Instytutu Jekateryńskiego.

Prostoduszne sąsiadki wziąwszy to wszystko za dobrą 
monetę rozjechały się po powiecie i gorliwie, z w ielo
ma dodatkami, pow tórzyły wszem wobec i każdemu 
z osobna to, co im naopowiadała Maria Fiodorowna.

A Maria Fiodorowna, odpocząwszy po podróży, za
jęła się gospodarstwem, to znaczy skontrolowała kar
bowego, klucznicę tudzież innych funkcjonariuszów 
dworskich, wnikając w  najdrobniejsze szczegóły eko
nomiczne jak najbardziej doświadczona gospodyni.

Trzeba stwierdzić, że już za życia męża Maria Fio
dorowna była wyrachowana i oszczędna, a po jego 
śmierci stała się prawdziwą sknerą pod tym  pretek
stem, że wszystko to nie należy do niej, że ona jest
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tylko opiekunką sierot i że za każdą utraconą kruszynę 
będzie musiała odpowiadać przed Panem Bogiem.

Wszystkie zaś wolne chwile poświęcała na ubieranie 
i rozbieranie swego umiłowanego Hipolita, któremu 
ciągle przymierzała zakupione w  stolicy ubranka.

K iedy Ljzę wywieziono do Petersburga, ociemniały 
Kola stał się zupełnym sierotą; położenie jego jeszcze 
bardziej się pogorszyło. Przedtem  albo siostra, albo je j 
niańka zostawią mu, bywało, choć cokolw iek do zje
dzenia. A  teraz przynoszą mu z domu ogryzki, które 
zresztą żarłoczna niańka sama pałaszuje, a jego zaś za
myka w  pokoju i idzie na wieś po kominkach. Dobrze 
jeszcze, kiedy mu rzuci psiaczka do pokoju; zawsze to 
lepiej, bo ma chociaż przy sobie jakieś żywe stworzenie.

W  krótkim przeciągu czasu biedny chłopiec tak 
schudł i zżółknął, że nawet Maria Fiodorowna przestra
szyła się, kiedy go pewnego razu przypadkiem zoba
czyła. Ale tylko przestraszyła się, położenia zaś jego 
bynajm niej nie polepszyła. W prawdzie przysłała mu 
now y bawełniany surducik, uszyty na wyrost, i po- 
dobneż spodenki.

Tak wspaniale w ystrojonego chłopca niańka zapro
wadziła na wieś, żeby go zaprezentować swoim krew
nym. K rew ni ci byli zapewne ludźmi troskliwymi 
gdyż nakarmili go mlekiem z kaszą i dali mu na drogę 
ciastko z serem, które nie trafiło do właściwego celu, 
bo je chytry pies wyrwał chłopcu z rąk.

Nazajutrz Kola uprosił niańkę, żeby go znowu wzię
ła do krewnych, i niańka spełniła jego prośbę. A le po 
drodze przypomniała sobie, że musi wstąpić do znajo
mej, a dlaczegoś nie miała chęci prowadzić tam chłop
ca. Posadziła go więc pod płotem  na ulicy, nakazawszy 
surowo, by nie schodził z miejsca: —  Bo cię psy zjedzą. 
Zarządziwszy tak, poszła do sw ojej znajom ej i tam 
zginęła. Chłopiec długo siedział pod płotem  w  m ilcze-

3 — N ie s z c z ę ś liw y
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niu i tylko z lekka się uśmiechał, kiedy zwracał swą 
twarz ku słońcu. Wreszcie zaczął płakać, najpierw ci
cho, a potem głośno. Na płacz zbiegły się wiejskie dzie
ci i otoczyw szy go, długo mu się przypatrywały nie 
wiedząc, kto to jest i skąd. Na koniec dwóch czy trzech 
starszych chłopców  zaproponowało mu, żeby poszedł 
z nimi do chaty, ale on odpowiedział im, że ślepy i nie 
widzi drogi. Jeden śmielszy chłopiec wziął go za rękę 
i zaprowadził do sw ojej chaty, a po drodze, dla roz
śmieszenia kolegów, kazał mu skakać na równym  
miejscu, mówiąc: —  Skacz, bo tu rów  albo kałuża.

Po wielu przeszkodach doprowadził go w  końcu do 
chaty. W  chacie starucha nakarmiła go kapuśniakiem 
i pierogiem  z kaszą, zaprowadziła do dworu i oddała 
w ręce Marii Fiodorownie. Maria Fiodorowna, żeby 
zapobiec nieszczęściu mogącemu się wydarzyć wskutek 
podobnej samowoli, kazała go dobrze wychłostać w 
sw ojej obecności, żeby się na drugi raz nie w łóczył 
tam, gdzie nie potrzeba.

Przez długi czas potem biedny Kola nie wychodził 
ze sw ojej nory.

Pewnego razu w  niedzielę dzwoniono na mszę 
i dźwięki dzwonu dolatywały do biednego Koli. Słu
chał w  milczeniu, dopóki dźwięki nie ucichły, a póź
niej spytał sw ojej niańki:

—  Co to takiego huczało?
—  E tam, „huczało” ! To nie huczało, tylko na mszę 

dzwonili —  odpowiedziała z niezadowoleniem niańka.
—  Na jaką mszę? —  spytał po chw ili milczenia Kola.
—  W iadomo na jaką —  żeby się do Boga modlić 

w cerkwi.
—  W  jakiej cerkwi? (Proszę wziąć pod uwagę, że 

Kola zaczął już dwunasty rok).
—  W  jakiej? A  w tej, co w  wiosce.
—  Chodźmy i m y tam.
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—  Zapomniałeś, jak to raz było?... Chcesz jeszcze?...
Kola drgnął i umilkł.
Każdego dnia Kola nasłuchiwał, ale dźwięki dzwonu 

nie dolatywały do jego nory. W reszcie w  następną 
niedzielę znowu je usłyszał i radośnie zawołał:

—  Znow u zahuczało!
—  No to co, że zahuczało?
—  Nianieczko! M oja najukochańsza! Zaprowadź mię 

do cerkwi!
I tak błagalnie, tak wzruszająco przemawiał do niej, 

że kobieta uległa jego prośbom  i przyodziawszy go w  
to, co Bóg dał, zaprowadziła do cerkwi.

Podczas nabożeństwa Kola stał jak skamieniały. Do 
głębi poruszył go śpiew i modlitewne recytacje, których 
nigdy przedtem  nie słyszał, i kiedy urywało się jedno 
i drugie, chłopiec, jakby wciąż jeszcze słuchając, le
ciutko pochylał głowę i nieznacznie się uśmiechał. 
Msza się skończyła, a on wciąż jeszcze stał na jednym  
m iejscu i czekał na śpiew. Na koniec niańka wzięła go 
za rękę i wyprowadziła z cerkw i mówiąc, że dla niego 
po raz drugi nie będą śpiewali.

Chłopi patrzyli na swojego ślepego panicza i zara
zem dziwli się, bo żaden z nich nie widział, żeby 
ślepy panicz chociaż raz przeżegnał się w  cerkwi. 
Pierwsza rzecz, której matka chrześcijańska uczy swo
je ledwo zaczynające gaworzyć dziecię, to żegnanie się 
znakiem krzyża świętego i wymawianie słowa „Bozia” .

Biednemu K oli okrutny los wcześnie zabrał tę czu
łą wychowawczynię, a macocha o tym  zapomniała i w  
rezultacie dwunastoletni chłopiec nie umiał ani jednej 
m odlitw y i nie potrafił nawet się przeżegnać!

Pop nie m ógł tego nawet podejrzewać, tym  bardziej 
że byw ał we dworze tylko w  określone dni roku —  
płacono mu jak lekarzowi za w izytę i nic w ięcej. I na
si obywatele ziemscy przeważnie tak samo jak Maria

8*
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Fiodorowna trzymają kapłanów wiejskich na dystans 
od siebie. Tak jest w  istocie; rzecz to niewym ownie 
smutna.

P o mszy pop zaprosił K olę do siebie, poznał go ze 
swoim synem Waniuszką, o rok starszym od Koli, i po
częstowawszy go obiadem, dał mu proskurę23 i nakazał 
niańce, żeby go w  każdą niedzielę przyprowadzała na 
mszę.

Cały tydzień Kola prawie nie spał, wciąż oczekując 
na dźwięki dzwonu, wreszcie doczekał się: w  niedzielę 
zadzwoniono na jutrznię. Kola w  zachwycie krzyknął: 
—  Na mszę! na mszę chodźmy, nianiu! —  A  jego nia
nia spała. Kola namacał je j łóżko, obudził ją i prosił, 
żeby go zaprowadziła do cerkwi.

—  Ach ty  awanturniku nocny! —  zawołała rozespa
na niańka. —  Jaka teraz msza? Ślepy jesteś, to ci 
wszystko jedno, czy noc, czy dzień.

I obróciwszy się na drugi bok od razu zaczęła chra
pać. Kola, pomilczawszy trochę, rozpłakał się i nie 
przestawał płakać, aż dzw ony zadzwoniły na mszę. 
W tedy znowu jął prosić niańkę, żeby go zaprowadziła 
do cerkwi. Tym  razem niańka się zgodziła.

Pop znowu zaprosił go po mszy do siebie, jak po
przednio ugościł obiadem i nakazywał nie być leniwym  
i regularnie odwiedzać dom Boży. K ola powiedział mu, 
że gotów  iść do cerkwi, gdy tylko usłyszy dzwony, ale 
że niańka nie chce go prowadzić. Pop zagroził niańce, 
że jeśli nie będzie prowadziła chłopca do cerkwi, to 
nie da je j komunii. Niańka przestraszyła się i od tego 
czasu Kola po kilku uderzeniach w  dzwon regularnie 
zjawiał się w  cerkwi.

U płynęło nie w ięcej niż pół roku od tego czasu, jak 
Kola zaczął odwiedzać cerkiew  i popa; umiał już na 
pamięć jutrznię, sumę i nieszpory, kilkadziesiąt psal
mów, wszystkie niedzielne ewangelie i prawie w szy
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stkie listy apostoła Pawła. A  synek popa, Waniusza, 
zaprzyjaźniwszy sią z nim, nauczył go odmawiać m o
dlitw y poranne i za dusze zmarłych. A  ponadto obywał 
się już bez przewodnika: sam chodził do cerkwi, stam
tąd wstępował do popa i od niego wracał do sw ojej 
nory, zupełnie jakby miał zdrowe oczy, tak że niańce 
pozostawało tylko spać.

Czasami odwiedzał go Waniusza i przynosił z sobą 
albo psałterz, albo historię świętą, a jeżeli była ładna 
pogoda, spacerowali po ogrodzie albo kąpali się w  sta
wie.

Tak minęło jeszcze i lato.4 Waniuszę odwieziono do 
seminarium. Biedny Kola znowu osierociał. Za to 
umiał na pamięć psałterz, historię świętą i zbadał 
wszystkie ścieżki w  ogrodzie.

Maria Fiodorowna śledziła uważnie jego niezwykłe 
zdolności i nie przeszkadzała ich rozw ojow i, nie widząc 
w  tym  żadnej przeszkody na drodze do upatrzonego 
celu: aby z biegiem czasu uczynić Hipolita wyłącznym  
posiadaczem majątku.

Hipolitek rósł też jak legendarny bohater, nie z dnia 
na dzień, ale z godziny na godzinę, i pływał, jak się to 
mówi, niby pączek w  maśle. Obojętna na wszystko 
Maria Fiodorowna odnosiła się do swego syna z bez
graniczną czułością, pozwalała mu na to, na co tylko 
pozwala dziecku głupio kochająca matka. Chłopiec 
kończył już dziesięć lat, a matka nie pomyślała, żeby 
go nauczyć czytać i pisać. —  Zdąży jeszcze —  mówiła 
do sąsiadek. —  Po co przedwcześnie zamęczać dziecko. 
—  I dziecko nadal w ychow yw ało się wśród nianiek 
i pokojówek.

Pewnego razu pop, przeegzaminowawszy Kolę, ka
zał mu odm ówić pierwszą kafizmę 24 w  cerkwi podczas 
sobotniej w ieczern i25. Kola w yrecytow ał tekst jakby 
z książki. W  niedzielę odm ówił jutrznię i pierwszą go
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dzinkę 26, a podczas sumy —  godzinki i 25 psalm. Pa
rafianie i sam pop zachwycali się recytacją Koli. Tylko 
niektóre nabożne staruszki zauważyły, że panicz niby 
dobrze mówi, ale z okropną żałością.

Cerkiew stała się dla jego duszy jednym  jedynym  
przytuliskiem, dokąd przychodził jak do najmilszego 
przyjaciela, jak do najczulszej matki. Nasze proste, 
wzniosłe śpiewy cerkiewne wstrząsały nim, przenikały 
go na wskroś, a boska melodia i trium falny liryzm  
psalmów Dawidowych poryw ały jego duszę wzwyż, 
ku niebiosom.

Tak umacniała się i mężniała jego dziecięca dusza 
dla przyszłych najstraszliwszych cierpień.

Pop, a zwłaszcza słudzy cerkiewni, polubili chłopca 
jako dobrowolnego i bardzo gorliw ego pomocnika. Czę
sto na przykład zdarzało się, że Kola przyjdzie i usią
dzie obok dzwonnicy w oczekiwaniu na wieczernię 
albo jutrznię. Pałamarz przyjąw szy od popa błogosła
wieństwo na wydzwonienie wieczerni idzie, otwiera 
cerkiew, a chłopca posyła na dzwonnicę, żeby bił w  
dzwon. I chłopiec dzwoni sobie, dopóki trzykrotnie nie 
odm ówi pięćdziesiątego psalmu.

A lbo zdarzy się nieboszczyk we wsi, d iaczka27 pro
szą, żeby odm ówił psałterz nad nieboszczykiem, a dia- 
czek poprosi K olę i Kola, wziąwszy za połę albo za 
laskę, idzie za chłopem, dokąd go zaprowadzą: p rzyj
dzie, stanie, odm ówi „Trysw iatoje” , „P ryjditie” , zacz
nie od „Błażen muż” , kończy na „M ał biech” 28 —  i że
by chociaż w  jednym  słowie się pom ylił! A  staruszki 
słuchając go płaczą, dlatego że m ówił bardzo wyraziś
cie i w  głosie jego brzmiało coś głęboko wzruszającego.

Jakże go mieli nie lubić słudzy cerkiewni!
A  gdy, bywało, nastanie W ielki Post, to chłopiec po 

całych dniach do domu nie przychodzi. Zajdzie, byw a
ło, do diaczka albo do popa, zje obiad, a po obiedzie ani
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się obejrzy, jak już trzeba dzwonić na wieczorne nabo
żeństwo. A  po dzwonieniu staje na środku cerkwi i za
czyna odmawiać modlitwę wieczorną. I kiedy dojdzie 
do: „S  nami Bog” , zatrzyma się, nabierze tchu i czys
tym, serdecznym  tenorem, pow oli w yrecytuje: „S  nami 
Bog, razumiejtie, jazycy, i pokoriajtiesia, jako z nami 
Bog” 29.

Bez serdecznego rozczulenia nie można było słuchać, 
kiedy odmawiał tę modlitwę.

Po nabożeństwie wieczornym , kiedy kapłan obwieś
cił jego zakończenie, a Kola razem z diaczkiem i po
pem cicho i posępnie śpiewał: „W sie upowanije m oje 
na tia wozłagaju, Matier Bożija” 30 —  rzadko który 
z parafian wychodził z cerkwi nie zapłakany.

Maria Fiodorowna widziała w  K oli ślepego idiotę 
i nic w ięcej; toteż nie czyniłaby przeszkód, gdyby na
wet chciał zamieszkać na dzwonnicy. Ubierała go, 
w  swoim mniemaniu, jako ślepca nawet elegancko: 
dawała mu dwa bawełniane ubranka na rok, pół tu
zina koszul z dom owego płótna i inne potrzebne rze
czy, czegóż w ięcej trzeba. Mieszkanie —  cała oficyna, 
gdzie według je j określenia można było psy gonić. 
Jedno tylko, że Pan Bóg odjął mu wzrok, ale przecie 
ona temu nie winna.

Sąsiadki z początku m ów iły jej, że nie zawadziłoby 
oddać go do zakładu dla niewidom ych —  zawszeć tak 
lepiej.

—  E, m oje złociutkie! —  odpowiadała im —  wzroku 
mu nie przywrócą, a ślepego nie wykształcą.

Sąsiadki, ma się rozumieć, nie śmiały je j przeczyć, 
i jednogłośnie zgadzały się z takimi praktycznymi w y 
wodami.

Wskutek podobnej polityki Kola był rzucony na 
pastwę losu —  i dobrze. Los właśnie spokrewnił jego 
niewinną, wrażliwą duszę ze świętym i słowami i dźwię
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kami i chłopiec duchem unosząc się wzwyż na skrzy
dłach boskiej harmonii, był tysiąc razy szczęśliwszy 
od tysiąca tysięcy ludzi obdarzonych wzrokiem, czego, 
ma się rozumieć, Maria Fiodorowna nie mogła podej
rzewać. W  przeciwnym  razie chyba zamykałaby chłop
ca na klucz w  jego norze na czas trwania nabożeństwa.

Ponieważ dla K oli nie istniał dzień, w ięc chłopiec 
często spędzał letnie noce albo w  ogrodzie, albo pod 
dzwonnicą, powtarzając swój ulubiony psalm: „N ie 
riewnuj łukawnujuszczym, niże zawiduj tworiaszczim 
biezzakonije” .

Chłopi z początku bali się chodzić w  nocy obok 
dzwonnicy, bo myśleli, że jakiś nieboszczyk, nad 
którym  nie odśpiewano psałterza, sam teraz odmawia 
m odły za spokój sw ojej duszy. Potem  jednak, kiedy 
się dowiedzieli, że to ślepy panicz tak się zabawia, 
przechodzili o północy mimo cerkwi i nawet się nie 
żegnali.

Niektóre, ma się rozumieć, mniej lub w ięcej nieza
leżne, a z tego względu zuchwałe sąsiadki w olnom yśli- 
cielki przypom inały czasem Marii Fiodorownie, że H i- 
politek ma już czternasty roczek, że pora go już na
uczyć czytać i pisać. —  Głupie jesteście —  myślała 
Maria Fiodorowna —  ze swoją nauką czytania i pisa
nia; przecie m ój syn należy do rodowej szlachty, ma 
odziedziczyć majątek i to jaki majątek! 1000 dusz na 
własność, a nie jakieś tam trzy i pół dusze, i to trzy
krotnie zastawione ponad swoją rzeczywistą wartość —  
ot co! Do niego, co nie umie czytać ani pisać, p rzy j
dziecie wy, uczone, i będziecie mu się kłaniać do nóg.

Takimi oczywistym i argumentami dowodziła bez- 
użytecznośći uczenia swojego m iłego Hipolitka. A czkol
wiek jednak głęboko wierzyła w  sw oje w yw ody, m i
mo to pewnego pięknego ranka posłała do kancelarii
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dworskiej po pisarza Fedźkę i kazała mu uczyć H ipo- 
litka alfabetu. —  Tak dla proform y —  mówiła.

Hipolitek, prócz tego że by ł najbardziej zepsutym 
dzieckiem, okazał się jeszcze niezwykle tępy. Ucznio
wi, ma się rozumieć, uchodziło to na sucho, ale pań
szczyźnianego nauczyciela często gęsto prowadzono do 
stajni (a do stajni wiadomo, po co się prowadzi). Bied
ny Fedźka m ęczył się, m ęczył ze swoim pustogłowym  
uczniem, wreszcie poszedł po rozum do głowy. Pew ne
go razu Hipolitek pom iędzy innymi zabawkami przy
niósł do pokoju szkolnego również kilka miedzianych 
pięciokopiejkówek. Fedźka od razu wpadł na mądrą 
myśl; wypytał ucznia, skąd wziął te okrągłe zabawki, 
i uczeń objaśnił mu, że u mamy pod łóżkiem leży pełny 
worek tych zabawek.

—  Posłuchaj no mnie, Hipolitku —  powiedział przy
milnie Fedźka —  czy chciałbyś zupełnie się nie uczyć?

—  Chciałbym —  odparł wesoło uczeń.
*—  W ięc podaruj mi dzisiaj te zabawki i idź się ba

wić przez cały dzień, a jutro, kiedy przyjdziesz się 
uczyć, przynieś jeszcze, o ile możności najwięcej, ty l
ko uważaj, żeby mama nie widziała, bo na pewno zm u
siłaby cię znowu do nauki.

Nauczyciel niepotrzebnie się troskał, uczeń już daw
no miał dokładne pojęcie o sztuce zwanej złodziej
stwem. Niańka Aksinia już trzy lata korzysta z cukru, 
czekoladek i innych łakoci, jak również od czasu do 
czasu miedzianych okrągłych zabawek, dostarczanych 
przez swego wychowanka. Czyli że ostrożności by ły  
całkiem zbyteczne.

Nazajutrz, według um owy, uczeń przyniósł nauczy
cielow i z dziesięć miedziaków i został zwolniony z 
nauki. Na trzeci dzień suma ta jeszcze się powiększy
ła, na czwarty dzień tak samo. Dzień po dniu ciągnęło
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się dalej to samo, tak że pod koniec miesiąca worek by ł 
już pusty.

K iedy uczeń oznajmił swojem u nauczycielowi o tym  
naprawdę smutnym wydarzeniu, nauczyciel po dłuż
szym namyśle rzekł:

—  A  czy nie zauważyłeś, drogi Hipolicie Iwanowi- 
czu, gdzie tw oja mama chowa takie same zabawki, 
tylko bielutkie?

—  Nie wiem, nie widziałem —  odpowiedział uczeń.
—  Skoro nie wiesz, to siadaj do nauki!
—  Zaraz jutro się dowiem! —  w yjęczał nastraszony 

uczeń —  i przyniosę ci, ile chcesz, tylko nie ucz mię!
—  Dobrze, zobaczymy: Idź się bawić, ale pamiętaj, 

do jutra!
A  nazajutrz Marii Fiodorownie potrzebne by ły  na 

coś miedziane pieniądze. Idzie do worka, a worek 
pusty.

Zwołano wszystkie niańki i pokojówki. Stawiły się 
jedne i drugie.

—  W y —  powiada Maria Fiodorowna —  takie owa
kie, brałyście z worka pieniądze?

—  Nie, proszę jaśnie pani, nawet nie widziałyśmy.
—  Rózgi! —  krzyknęła do lokaja.
Znalazły się rózgi i przyszli jeszcze dwaj lokaje. Za

częła się egzekucja. W ysieczono całą służbę. Aksini nie 
było w  domu, więc posłano i po nią. Przychodzi Aksi- 
nia i mówi: —  A  za cóż —  powiada —  jaśnie pani 
m ęczy ludzi? Przecie to panicz powynosił pieniądze 
i dał swojem u nauczycielowi.

Drogo zapłaciła biedna Aksinia za swoje zuchwal
stwo; dostała dwa razy tyle cięgów  co inne.

Zw olniw szy pokojów ki Maria Fiodorowna poszła 
szukać na pokojach Hipolitka. A le Hipolitek, jakkol
wiek by ł tępy, zorientował się, że dziewczyny nie 
darmo w yły  wniebogłosy, nie doczekawszy tedy końca

42



egzekucji uciekł do ogrodu. Po daremnym szukaniu 
w  pokojach Maria Fiodorowna rozesłała całą służbę 
i sama też poszła szukać Hipolitka. A  on, nie będąc 
głupi, dopóki mu się jeść nie chciało, siedział w  krza
kach, kiedy zaś zobaczył, że przyniesiono obiad ślepe
mu Koli, poszedł do niego do o ficyny i bez ceremonii 
spałaszował jego skąpy posiłek. A le niestety! Tu przy 
spożywaniu obiadu złapała go Maria Fiodorowna.

No i oberwał nasz biedny Kola za ukrywanie zło
dzieja! Oprócz wymyślań, w ym ów ek i gróźb, których 
mu nie szczędzono, został za karę pozbawiony gorącego 
jedzenia, miał aż do odwołania żyw ić się tylko Chle
bem i wodą.

Delikatnie, łagodnie, iście po macierzyńsku w yw ie
działa się Maria Fiodorowna od Hipolitka, kiedy i ko
mu wręczał pieniądze, a zbadawszy sprawę dokładnie, 
kazała nauczyciela, Fedźkę, wychłostać co się zowie 
i umieścić w  oborach, razem z Kuźmą i Demianem, 
a później wysłać do miasta i oddać „w  sołdaty” . P ole
cenie zostało wykonane.

Teraz wypadło tylko pom yśleć o Hipolitku, co z nim 
robić. Przecie poszedł mu już szesnasty rok, a ci nie
godziw cy w e wsi gotowi są go zepsuć. Trzeba go od
wieźć do Petersburga i ulokować w jakmś szlacheckim 
zakładzie naukowym. Tak myślała Maria Fiodorowna, 
tak też zrobiła. "

Udzieliwszy instrukcji ekonom owi co do zarządu 
majątkiem, naładowała znowu remontierską bryczkę 
i wziąwszy swoją drogą pociechę tudzież ukochaną jego 
niańkę Aksinię, udała się do Petersburga tak szybko, 
że nie pożegnała się nawet z najbliższymi i najbardziej 
długojęzycznym i swoimi sąsiadkami.

Teraz nie potrzebuje im komunikować, dokąd ma 
zamiar oddać swojego syna na wychowanie. A  przy 
tym, gdy ich prosić, mogą jeszcze przewąchać coś

43



o postępku Hipolita —  w tedy na całą gubernię zasły
nie jako złodziej, a głupie baby nie wezmą pod uwagę, 
że jest jeszcze dzieckiem!

Po przyjeździe do Petersburga zatrzymała się nie na 
Piaskach, jak można było przypuszczać, lecz w  Jam - 
skiej Słobodzie, obok cerkwi św. Jana Chrzciciela, 
w zajeździe.

Nazajutrz sama poszła szukać mieszkania, ponieważ 
w  domu zajezdnym  było niewygodnie i brudno, a co  
najważniejsze —  drogo; zamierzała przecie zostać w 
Petersburgu przynajm niej ze dwa lata, jeśli nie dłużej.

W yszedłszy z bramy przeżegnała się w  stronę cer
kwi (od pewnego czasu zrobiła się niezwykle nabożna) 
i nie przechodząc przez Ligowkę, podążyła do Znam ie- 
n i ja 31. Tam przystanęła, popatrzyła wzdłuż zam glo
nego Prospektu Newskiego, pomarzyła o swoich dawno 
minionych latach i przekroczywszy Newski Prospekt 
skierowała się na Piaski, wprost do znanego domku
0 czterech oknach z facjatą.

W  jednym  z okien tego domku sterczała podstawka 
z tym  samym kapeluszem, co i dziesięć lat temu, w  
innych zaś oknach sterczały dziewczęta, które jak gdy
by  od dziesięciu lat nie schodziły z miejsca. W  liczbie 
tych dziewcząt była też Liza, ale już nie ta ośmioletnia, 
nieco zeszpecona ospą, małomówna Liza: przy oknie 
siedziała, złożywszy ręce i opuściwszy na wysokie pier
si piękną, kędzierzawą głowę, dziewiętnastoletnia zu
pełnie rozwinięta, jak róża, niezw ykłej urody dziew
czyna.

Na je j m łodej, świeżej twarzyczce nie zostały nawet 
ślady dawnych znaków po ospie; trzeba było blisko
1 uważnie przyjrzeć się, żeby je  dostrzec.

W  tym  samym czasie, kiedy koło okien przechodziła
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Maria Fiodorowna, Liza podniosła swoje długie, aksa
mitne rzęsy, spojrzała w  okno i zbladła. Biedaczka 
poznała swoją macochę i od razu przypomniała się je j 
nieszczęsna, ohydna przeszłość. Zasłoniła twarz rękami, 
chciała wstać z krzesełka, ale nie mogła; podniosła się 
jeszcze raz i runęła bez zm ysłów na podłogę.

Koleżanki podniosły ją i um ieściły za parawanem.
Maria Fiodorowna nawet nie podejrzewała, że prze

chodząc koło okna stała się przyczyną takiej katastro
fy. Weszła sobie spokojnie na znane jej od dawna po
dwórko, zbliżyła się do znanej lepianki obok dołu na 
pom yje i zapukała do małych, zbitych naprędce, ale już 
bardzo starych drzwi. Drzwi te otwarły się z jakimś 
brzęczeniem  i na progu stanęła Julia Karłowna z prze
wróconą do góry dnem filiżanką w  ręku. (Julia K ar- 
łowna do niezliczonych swoich profesji dodała jeszcze 
jedną: wróżenie z kawy). Po pierwszych okrzykach 
powitania Maria Fiodorowna została wprowadzona do 
chaty i tu dopiero stare przyjaciółki uroczyście się w y 
całowały.

K iedy Julia Karłowna oprzytomniała po nagłym 
wstrząsie i posadziła swego drogiego gościa na uszko
dzonym  krześle, wówczas przedstawiła Marii Fiodo- 
rownie młodą, zgrabną i bardzo bladą dziewczynę 
o dużych, czarnych i zapłakanych oczach, całą w  czerni.

—  Rekom enduję pani —  powiedziała Julia K arłow 
na zwracając się do Marii F iodorow ny —  to jest m oja 
dobra, można powiedzieć, przyjaciółka m am zel32 
Scharnberg, też m oja rodaczka, tylko po ojcu. Z  dobrej 
rodziny. W różyłam  je j właśnie z fusów i tak pięknie, 
tak pięknie je j wychodzi, że lepiej nie można w ym a
gać, a ona wciąż nie w ierzy i płacze.

—  Dwa lata wierzyłam —  powiedziała cicho dziew
czyna.

—  A  jakże, proszę łaskawej pani, i po dziesięć lat
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czekają, i nie płaczą —  z niezadowoleniem odrzekła 
Julia Karłowna. —  Cóż robić! Taki pani los. A  jeżeli 
znudziło się tak czekać na konkurenta, to dawno pro
ponuję, niech pani zamieszka w  moim domu. Jeżeli 
nie chce pani razem z dziewczętami, to proszę zająć 
facjatę. Nie wezmę od pani Bóg w ie ile. I dla mnie 
zysk, i dla pani korzyść.

Dziewczyna rozpłakała się i ledwo wym ówiwszy: —  
Do widzenia! —  wyszła z pokoju.

—  Do widzenia, proszę przyjść jutro. Będę miała 
świeże fusy, jeszcze pani powróżę —  mówiła Julia Kar
łowna odprowadzając swoją pacjentkę oczami. I kiedy 
tamta zamknęła za sobą drzwi, Julia Karłowna dodała:

—  Strasznie dumna! Poczekaj jeszcze roczek, dwa 
na swojego ukochanego, to się odmienisz, będziesz się 
prosiła —  nie puszczę —  na diabła mi się w tedy zdasz! 
Teraz już wyglądasz na staruszkę, a w tedy na ciebie 
nikt nawet spojrzeć nie zechce.

—  To jest prawdziwe nieszczęście, Mario F iodorow - 
no —  zwróciła się do swojego gościa, jakby błagając 
o współczucie. —  Widziała pani, przecie można pow ie
dzieć piękna osoba, córka szlachetnych rodziców. I gi
nie, bez racji ginie, no i w  końcu zginie. A  kto winien? 
Sami rodzice winni —  nikt inny!

Mieszkali, m oja pani droga, w  Kronsztadcie; on zaj
mował posadę i to dobrą posadę, przy jakichś tam ma
gazynach. Co niedziela urządzali wieczory. I zaczął do 
nich do domu chodzić jakiś m iczm an33. Ano, wiado
ma rzecz, m łody mężczyzna, młoda dziewczyna, zoba
czyli się raz i drugi i zakochali się —  on w  niej, ona 
w  nim. A  i do grzechu przecie niewiele trzeba. Tak się 
też stało. W  domu nieraz tańce i pląsy, a oni niepo
strzeżenie w yjdą na dwór albo na ulicę, okryją się szy
nelem i gruchają sobie niby czułe gołąbki. A  matka 
tymczasem romansuje z m łodym i oficerami. Ojca nie
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winię. To nie męska rzecz pilnować córki. Ale matka, 
matka jest przyczyną wszystkiego. Widziała, stara dur- 
nica, że m łody człowiek kręci się koło córki, więc po
winna była spytać: —  A  co ci tu, gołąbeczku trzeba? 
Jeżeli tylko tak, szur-bur, to idź za drzwi, a jeżeli masz 
poważne zamiary, to się żeń! —  Bo myślą tak: —  A 
niech tam sobie młodzi poswawolą. On jest człowiekiem 
szlachetnym, na nic zdrożnego sobie nie pozwoli. —  
No i tak sobie właśnie, jak myśleli, nie pozwolił ten 
szlachetny człowiek! Co miał zrobić, zrobił, no i prze
niósł się do Astrachania czy gdzieś jeszcze dalej. A  ro
dzice dopiero wtedy zauważyli, kiedy sąsiedzi zaczęli 
córkę pokazywać palcami. Urządzą wieczór, oświetlą 
salony, a gości nie ma; przyjdzie co najwyżej dwóch 
albo trzech pijanych marynarzy ze statków handlo
wych. Widzą, że kiepska sprawa, więc dawaj się w y 
nosić z Kronsztadtu. Ojciec mieszka teraz w  Petersbur
gu, siedzi bez posady. A  ona, głupia, lata do wróżek. 
Tak, dużo ja ci w y wróżę! Przyjedzie on teraz do ciebie, 
możesz czekać! Nie widział ładniejszych od ciebie. 
Mówię, przenoś się do mnie, póki jeszcze coś z tw ojej 
urody zostało, bo się zestarzejesz i tyle. —  Och, co za 
nieszczęście, jak sobie pom yślę —  dodała z westchnie
niem.

—  Niech pani posłucha, Julio Karłowno —  pow ie
działa Maria Fiodorowna po długiej pauzie —  mam do 
pani wielką prośbę.

—  Jaką, Mario Fiodorowno? Wszystko dla pani zro
bię!...

—  Niech mi pani znajdzie nieduże mieszkanko, tak 
ze trzy pokoiki, o ile możności w  pobliżu jakiego szla
checkiego pensjonatu34. Przywiozłam , wie pani, syna.

—  Jest, jest szlachecki pensjonat, madame... mada
me... jakże się nazywa... mieszkanie... mieszkanie... —
I zaczęła wyliczać na palcach dom y całej dzielnicy,
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w  której znajdował się szlachecki pensjonat madame 
N. —  Ano, jakoś trafim y —  dodała patrząc przypo
chlebnie na Marię Fiodorownę.

—  W yświadczy mi pani wielką przysługę. Tylko 
nie w ięcej niż trzy pokoje: zupełnie jestem zrujnowa
na, całkiem teraz nie mam pieniędzy —  bydło zdycha, 
nieurodzaje, pożary... wszystko mnie podkopało.

I Maria Fiodorowna omal nie wybuchnęła płaczem.
—  Ach tak —  powiedziała po długiej pauzie —  o 

m ały figiel byłabym  zapomniała. Cóż tam porabia m o
ja  Akulka? Chyba już duża wyrosła?

—  Ogromniusieńka! I jaka zdolna pracownica! I jaka 
piękność, po prostu cudo! Tylko wciąż jakoś tęskni.

—  Młoda i tyle. A  może by tak pani, Julio K arłow - 
no, znalazła dla niej jakąś partię? Akulka nie jest mi 
teraz potrzebna; będę mieszkała w  Petersburgu, gdzie 
własna szwaczka jest tylko zbytecznym  ciężarem, jak 
pani sama wie.

—  Partia dawno się je j szykuje, ale bez pani nie 
chciałam  decydować, a napisać nie wiedziałam do
kąd —  adres, który pani zostawiła nieboszczce Karo
linie Karłownie, gdzieś się zawieruszył, no i nie w ie
działam, co robić, dopóki pani samej Bóg do nas nie 
przysłał. A  partia jest następująca —  ciągnęła dalej: —  
kuchmistrz, prowadzi stołówkę na pięćdziesiąt osób, 
sam i urzędnicy, po pięć rubli miesięcznie. Kapitał nie 
na żarty —  a tymczasem nie, nie chce. Smali jeszcze 
d o  niej cholewki jakiś urzędnik pijaczysko, wprawdzie 
m łody  człowiek, tylko widać, że goły jak święty tu
recki. Nie wiem, czy tak sobie do niej przychodzi, czy 
rzeczyw iście chciałby się żenić; nie wiem.

—  Lepiej byłoby za kuchmistrza —  przynajm niej 
pew n y kawałek chleba. No ale jeśli nie chce, to niech 
w yjdzie i za urzędnika. M ogłabym nawet dać mały
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posag. Niech pani zajmie się tą sprawą, Julio Karłow- 
no; będę pani bardzo wdzięczna.

—  Postaram się, Mario Fiodorowno, dla pani bez
względnie się postaram. Dokądże się pani śpieszy?

—  Pójdę, czas na mnie. —  I Maria Fiodorowna za
częła się zbierać do wyjścia.

—  A le niechże pani poczeka, zaraz będzie kawa.
—  Nie dziękuję pani, innym razem. Do widzenia! 

Proszę nie zapomnieć o mieszkaniu.
—  Nie zapomnę, nie zapomnę, Mario Fiodorowno. 

I przyjaciółki rozstały się.
W róciwszy do mieszkania Maria Fiodorowna zasta

ła swego Hipolitka bawiącego się w  kręgle z synem 
stróża, jasnowłosym chłopaczkiem. Była to pierwsza 
lekcja w zakresie wykształcenia Hipolitka. Tej w iel
kiej sztuki nie m ógłby opanować na wsi przez całe 
życie, a do stolicy ledwo zdążył przyjechać i już naza
jutrz dowiedział się, co to znaczy ołowianka.

• Po jakichś dwóch dniach Maria Fiodorowna wybra
ła się do sw ojej przyjaciółki w  sprawie mieszkania. 
Julia Karłowna znalazła mieszkanko właśnie takie, 
jakie je j było potrzebne —  widne i przytulne, a co naj
ważniejsze —  tanio i prawie obok szlacheckiego pen
sjonatu, a właściwie szkółki parafialnej.

W ypiwszy filiżankę kawy, a raczej cykorii, u swo
jej przyjaciółki, Maria Fiodorowna udała się w  towa
rzystwie Julii Karłowny na oględziny mieszkania. 
Przechodząc przez podwórko usłyszały w magazynie 
mód brzęczące dźwięki fortepianu, piskliwy kobiecy 
głos i ochrypły męski bas, który dobitnie i wyraźnie 
wymawiał słowa pieśni:

Na łąkach, łąkach, łąkach,
Na monasterskich łąkach.

Przyjaciółki spojrzały po sobie i uśmiechnąwszy się
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wyszły na ulicę. Po drodze Julia Karłowna skarżyła 
się na nieprzyjemności i kłopoty związane z prowadze
niem takiego zakładu, zwłaszcza w takiej dzielnicy 
jak Piaski, gdzie porządny człowiek boi się nawet zaj
rzeć.

—  Dobrze jeszcze —  mówiła —  jeżeli te kłopoty 
opłacają się, tymczasem zdarza się na przykład jak 
z tą pani Lizą, właściwie Akulką: Bóg raczy wiedzieć, 
co się z nią stało —  wciąż wygląda, jakby była z drew
na, ani się do niej zbliżyć, ani odezwać, siedzi jak za
czarowana. Nie wiem, co z nią robić. Ani dla siebie, 
ani dla ludzi, tylko darmo chleb zjada.

—  Za mąż ją wydać, za mąż, Julio Karłowno —  
mówiła Maria Fiodorowna. —  A  im prędzej, tym le
piej.

—  Ależ kto ją weźmie z takiego miejsca?
—  Wezmą, niech pani tylko przyobieca posag. Już 

nie wiem, jakbym  była wdzięczna, Julio Karłowno, 
gdyby ją pani jakoś urządziła. —  Tak... —  jakby przy
pomniawszy sobie, dodała Maria Fiodorowna: —  o czym 
myślałam, to zapomniałam. Czy pani, Julio Karłowno, 
nie ma jakiegoś znajomego urzędnika, ale nie drogie
go, bo sprawa jest groszowa. Potrzebuję doradcy praw
nego; toczę proces wyłącznie z powodów am bicyjnych 
i nie mam ochoty ustąpić.

—  A  jakże, mam, owszem, mam wspaniałego czło
wieka. Głowa do interesów, mówię pani, nadzwyczaj
na! Trochę tylko lubi robaka zalewać. Ale to nic, któż 
teraz nie zalewa robaka? Tak, gdyby nie on, nie w y
szłabym na czysto z paniną Li... Akulką.

—  A  cóż takiego?
—  Pamięta pani m oją przyjaciółkę, z którą razem 

prowadziłam magazyn? Dziecko nagadało jej Bóg wie 
jakich różności, a ona po głupiemu... no i mało mię
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nie wpakowała, ale chwalić Boga umarła. Jednakże 
wdzięczna jestem Kuźmie Sydoryczowi.

Maria Fiodorowna szła w milczeniu, jakby coś roz
ważając, i przeszedłszy na palcach brudną uliczkę 
zwróciła się do Julii K arłowny i powiedziała:

—  Przecie sprawę mam najbłahszą w świecie, więc 
czyż nie zna pani jakiegoś zwykłego pisarza? Sama 
będę mu dyktować, co ma pisać.

—  Owszem, znam pisarza, ze sztabu głównego. Tak 
nadskakuje paninej Akulce, że aż miło. A  wie pani? —  
dodała po krótkim namyśle. —  Po co daleko szukać! 
Niech pani mu coś przyobieca i Akulka zrobi karierę.

Tymczasem podeszły do bynajm niej nie nowego 
domku, na którym wisiała kartka głosząca, że jest tu 
do wynajęcia mieszkanie i kąt. Kobiety zapukały do 
zamkniętej furtki. Na pukanie wyszła zamiast stróża 
zgrzybiała staruszka w czepku i wpuściła je na po
dwórze.

Mieszkanie okazało się całkiem stosowne dla Marii 
Fiodorowny —  i widniutkie, i przytulniutkie, kropka 
w kropkę jak mówiła Julia Karłowna. Tylko trochę 
przy drogie: dziesięć rubli srebrem na miesiąc z opa
łem. Tak można w krótkim czasie przejeść cały m ają
tek. Próbowała przekonać właścicielkę domu, że jest 
prawie nędzarką, że jest słabą wdową. Ale właściciel
ka była niewzruszona i żeby prędzej zakończyć spra
wę, oświadczyła, że sama jest sierotą bezdomną i sła
bą wdową i że nie stać je j na to, żeby kogoś prze
trzym ywać u siebie i żywić. —  I gdyby pani była nie 
płcią żeńską, tylko męską, to nawet za dwadzieścia 
rubli bym  nie wynajęła, bo z nami kobietami nigdy 
nie wiadomo, co się może zdarzyć.

Maria Fiodorowna w milczeniu wyjęła rubla i w rę
czając właścicielce powiedziała oschle:

—  Biorę lokal, jutro się wprowadzam.

4*
51



I rzeczywiście nazajutrz przyjm owała już Julię K ar- 
łownę wprawadzie rzadką, ale prawdziwą kawą w 
swoim now ym  mieszkaniu.

Niańka Aksinia zdążyła się już pokłócić z gospody
nią, a Hipolitek ćwicząc ręce w  rzucaniu kręglem 
obrał sobie za cel białego koguta, starannie rozgrze- 
bującego śmiecie na podwórzu. Uderzenie było po 
prostu genialne: biedny kogut kurczowo tylko zatrze
potał skrzydłami i od razu wyciągnął nogi.

—  Ale świetna ołowianka —  zawołał rozpromienio
ny Hipolit. —  Nie darmo mama zapłaciła za nią dzie
sięć kopiejek!

O tragicznym końcu białego koguta szybko doszła 
wieść do uszu gospodyni. W  domu powstała sodoma 
i gomora, i to taka, że gdyby nie pośrednictwo Julii 
Karłowny, nasza Maria Fiodorowna musiałaby opuścić 
przytulniutkie mieszkanko. Sytuacja została jednak 
załagodzona półrubelkiem.

Owo nieprzyjemne wydarzenie miało jednak tę do
brą stronę, że przypomniało Marii Fiodorownie o spra
wie, będącej celem jej przyjazdu do stolicy. N iezwłocz
nie tedy zwróciła się do Julii Karłowny i prosiła ją, 
żeby zaraz jutro, jeśli można, przysłała do niej do do
mu jakiegoś nauczyciela ze szlacheckiego pensjonatu, 
zamierza bowiem  kształcić Hipolitka najpierw pry
watnie, a potem dopiero oddać do szkoły.

Powiedziano —  dokonano. Nazajutrz przyszedł pe
dagog ze szkoły parafialnej i Maria Fiodorowna 
umówiła się z nim, żeby Hipolitek chodził do nauczy
ciela do mieszkania przed obiadem i po obiedzie, że 
będzie mu tak weselej, ponieważ u pedagoga w miesz
kaniu uczyło się jeszcze kilku chłopców. Ta sprawa 
była więc załatwiona, teraz pozostawało tylko jedno, 
bodaj że najtrudniejsze. Maria Fiodorowna musiała 
zawiadomić listownie jedną swoją protćgee, sąsiadkę,
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0 śmierci Lizy, która to śmierć nastąpiła w  dniu je j 
przyjazdu do Petersburga. Któż je j napisze taki chytry 
list? Jeśli sama napisze, gotow i ją jeszcze wyśmiać, 
ponieważ ledwo potrafi nagryzmolić swoje własne 
nazwisko. Prosić polecanego przez Julię Karłownę pi
sarza nie miała chęci, tym bardziej że pisarz ów  zna 
Lizę, chociaż nie wie, że to Liza —  a zresztą, diabli 
wiedzą, może i wie! Nie, jemu nie można powierzyć 
takiej ważnej korespondencji.

—  O ja głupia! —  zawołała Maria Fiodorowna po 
długim rozmyślaniu. —  Nad czym  się zastanawiać? 
A  na co jest nauczyciel?

Zaraz posłała Aksinię po nauczyciela. K iedy przy
szedł, prosiła pod pozorem przeegzaminowania go, 
żeby napisał krótki list, a o czym  ma napisać, streści
ła mu pokrótce.

Pedagog wysłuchał i porządnie się zastanowiwszy 
rzekł:

—  Temat poważny, muszę pomyśleć. Z początku 
tak tylko naszkicuję, a potem, gdy już pani udzieli 
swojej aprobaty, przepiszę na czysto. Jutro będzie list 
gotowy!

—  Dobrze, więc niech pan mi przyniesie, jak będzie 
gotowy. —  I z  tym się rozstali.

Po upływie jednego czy dwóch dni zjawił się peda
gog do Marii Fiodorowny ze wspaniałym rękopisem 
pod pachą. Pani domu prosiła go, by usiadł; pokornie 
tedy usiadł na krzesełku i rozwinął manuskrypt, wzór 
kaligrafii. Maria Fiodorowna z uznaniem obejrzała je 
go pismo i poprosiła, żeby je przeczytał. Pedagog prze
czytał, a raczej zadeklamował swój utwór, i kiedy 
skończył, nie bez zadowolenia z samego siebie spojrzał 
na Marię Fiodor o wnę i z szacunkiem podał je j rękopis.

Maria Fiodorowna była bardzo zadowolona z listu
1 wezwawszy Aksinię kazała zaparzyć kawy. A  w  ocze
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kiwaniu na kawę prosiła nauczyciela, żeby jeszcze raz 
przeczytał list, tylko nie tak głośno.

Zachęcony tak pochlebną uwagą, przeczytał swoją 
epistołę jeszcze raz, bez tej m ocnej intonacji, ale za 
to z bardziej spokojnym  i głębokim  uczuciem, tak że 
kiedy wypowiedział zdanie: ,,I je j drogie spojrzenie 
zgasło dla mnie na w ieki” —  Maria Fiodorowna aż 
podniosła chusteczkę do oczu. Nie uszło to, ma się ro
zumieć, baczności szczęśliwego autora i warte było dla 
niego więcej niż wszelkie podzięki.

Maria Fiodorowna, uraczywszy twórcę listu kawą, 
poprosiła, żeby jej dał rękopis na pamiątkę, a za pracę 
zaproponowała mu (wprawdzie dość drogo, ale prze
cie to nie zw ykły pisarz) rubla srebrem. Twórca 
wspaniałomyślnie odmówił przyjęcia honorarium 
mówiąc, że je j łaskawe uznanie wystarczy mu za naj
większą nagrodę.

W ypowiedziawszy jeszcze kilka uprzejm ych zdań na 
temat wrażliwego serca i wykształconego umysłu swo
jej protektorki, to znaczy Marii Fiodorowny, pedagog 
pożegnał się i wyszedł.

Nazajutrz Maria Fiodorowna sama zaniosła list na 
pocztę, złapała tam jakiegoś pocztyliona i poprosiła 
go, żeby wziął ostemplowaną kopertę, zapieczętował 
list i zaadresował przesyłkę.

—  I ten kłopot się skończył —  powiedziała w ycho
dząc z urzędu pocztowego.

Teraz pozostała jedna, ostatnia i najpoważniejsza 
troska —  zabezpieczyć karierę Lizy: wtedy będzie 
mogła zupełnie spokojnie zająć się wychowaniem Hi- 
politka.

Czas biegł swoją drogą. Minęło już pół roku, minęło 
jeszcze kilka miesięcy, a kariera Lizy nie była ugrun
towana. Julia Karłowna codziennie wstępuje do Marii 
Fiodorowny na filiżankę kawy i opowiada je j najcie
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kawsze nowiny, a o weselu Lizy nigdy ani słówka. 
Samej zaś Marii Fiodorownie nie chciało się poruszać 
tego tematu, żeby nie dać poznać po sobie, że ją to in
teresuje. Wprawdzie napomykała kilka razy, tak m i
mochodem, lecz Julia Karłowna zbywała tę sprawę 
też mimochodem. Maria Fiodorowna nie wiedziała 
w końcu, co o tym myśleć.

A  Julia Karłowna tymczasem owijała się koło niej 
jak koło złotego cielca, zachwycała się wiedzą i rezo- 
lutnością jej ukochanego, tęgo już zbudowanego m ło
dzieńca, ale wszystko to robione było niestety, na próż
no: Maria Fiodorowna dość niby często otrzymywała 
ze wsi pieniądze, ale jej pokazywała tylko koperty 
z pięcioma pieczęciami i co najwyżej częstowała ją f i
liżanką kawy i kawałkiem pieroga w  dni świąteczne.

Julia Karłowna cierpiała i czekała, a przy okazji 
rozgłaszała w swojej dzielnicy, że jej przyjaciółka, 
Maria Fiodorowna, jest ni mniej, ni więcej tylko ge
nerałową i ukrytą bogaczką. Dzięki tym pogłoskom 
wokół Marii Fiodorowny utworzyło się niemałe kółko 
znajomych, a nawet przyjaciółek. Co prawda, nie
którzy z nich, spostrzegłszy jak generałowa drży o 
każdy kawałek cukru i filiżankę kawy, uważali za sto
sowne zrezygnować z podtrzymywania takiej wysokiej 
znajomości; inni zaś, w tej liczbie również Julia Kar
łowna, trzymali się zasady: cierpliwość zawsze zw ycię
ża. Zasada owa nie całkiem jednak dobre dawała w y
niki: Maria Fiodorowna była po prostu, jak się to 
mówi, nie do zgryzienia. Przyjaciółki jednak nie tra
ciły nadziei. Należały one do tej kategorii ludzi, którzy, 
jeśli się dowiedzą, że ktoś ma pieniądze, to choćby im 
tych pieniędzy nie. pokazywał, zawsze będą na niego 
patrzyły jak na boga i m odliły się, i kłaniały mu jak 
najhojniejszem u z bogów.

Julia Karłowna okazała się z tym wszystkim nie tak
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cierpliwa, jak się to można było spodziewać po cudzo
ziemce. Nie za bardzo licząc na przyszłe zyski, uknuła 
historię tego rodzaju:

Po długim okresie wyczekiwania i po głębokich me
dytacjach powiedziała sama sobie: —  Cóż ja, głupia, 
siedzę z założonymi rękami i patrzę na nią! Czy to ja 
dziewczynę darmo żywiłam i odziewałam? I jeszcze 
mam jej karierę zabezpieczać? I nawet grosza za to 
nie mieć? A  dziewczyna w  dodatku nie wiadomo co 
za jedna —  Liza czy Akulka —  Bóg raczy wiedzieć, 
jak się nazywa. —  Poczekawszy jeszcze kilka miesięcy 
i to poczekawszy na próżno, postanowiła zapoznać się 
bliżej z Aksinią, pokojówką i kucharką Marii Fiodo- 
rowny, tak na wszelki wypadek —  ma przecie taką 
profesję, że każda znajomość je j ujdzie. Pewnego razu 
jakoś zupełnie przypadkowo spotkała się z Aksinią 
w sklepiku. Poprosiła Aksinię, żeby kiedyś w wolnej 
chwili, choćby nawet jutro, wpadła do niej —  bo chce 
z nią porozmawiać w  pewnej bardzo ciekawej spra
wie. Aksinią chętnie przyrzekła wpaść, ale nie znała 
mieszkania Julii Karłowny. Maria Fiodorowna w ra
zie Wielkiej potrzeby albo posyłała do Julii K arłowny 
swego synka, albo chodziła do niej sama, ale Aksinii 
tam nie kierowała, obawiając się, nie bez podstawy, 
spotkania je j z Lizą. Jakże teraz Aksinią da sobie ra
dę? Julia Karłowna dokładnie opisała jej wszystkie 
ulice i zaułki oraz z najdrobniejszym i szczegółami 
swój domek.

Aksinią, doczekawszy się niedzieli, bardzo wcześnie 
ubrała się i poszła na nabożeństwo. W szystko dobrze, 
wszystkie ulice i zaułki pamięta, ale zapomniała, jak 
się dom nazywa. Jednak m ając w myśli udzielony je j 
opis, jakoś dotarła i do domu, a żeby całkiem się prze
konać, że to właśnie ten dom, którego szuka, podeszła, 
by popatrzeć w  okna, czy siedzą tam dziewczęta (był
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to jeden z najważniejszych szczegółów opisu). Pode
szła do pierwszego okna, spojrzała —  widzi jakąś 
dziewczynę, która schyliła się nad robótką, a twarz 
ma zupełnie zasłoniętą. Zapukała w okno, żeby zapy
tać o Julię Karłownę. Dziewczyna podniosła głowę,, 
spojrzała na Aksinię i zbladła. Aksinia też się zmieni
ła na twarzy. Po chwili milczenia dziewczyna ledwo 
dosłyszalnie szepnęła: —  Aksinia! —  Aksinia drgnęła: 
wydało się je j w tym głosie coś znajomego i dawno za
pomnianego. Ale stała, wciąż jeszcze nie otwierając ust.

—  Aksinia! —  powtórzyła Liza —  czy to ty napraw
dę, czy tylko sen?...

—  Tak, to ja, ja, Aksinia, dawna niańka panienki,, 
jeżeli pamięta.

—  Pamiętam! pamiętam! —  powiedziała Liza i w y
biegła na ulicę.

Długo, objąwszy się, stały na ulicy, nie mówiąc ani 
słowa, aż jedna z koleżanek Lizy, znajdując iż podob
na scena wśród białego dnia i na środku ulicy jest 
nieprzyzwoita, wybiegła do nich i namówiła je, by  
weszły do pokoju. W pokoju powitała je sama Julia 
Karłowna, która znalazła się tu przypadkiem. Julia 
Karłowna od razu się zorientowała, że tych dwóch 
kobiet nie można zostawić samych na osobności, przy
witała się wiec dość poufale z Aksinią, zaprowadziła 
je do swojego pokoju, pousadzała po kątach i wzięła 
się do parzenia kawy.

Liza i Aksinia, patrząc na siebie nawzajem, kilka
krotnie zaczynały płakać. Julia Karłowna, patrząc na 
nie, też sobie popłakiwała. K iedy zaś chciały rozma
wiać, Julia Karłowna starała się we wszelki sposób 
im przeszkodzić. Sądziła, że jakiekolwiek między nim i 
poroźumienie będzie niekorzystne dla je j planów.

Poczęstowawszy jaką taką kawą, odprowadziła 
Aksinię za wrota i surowo przykazała jej, aby słówka
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nawet nie pisnęła o tym, iż widziała Lizę. —  A  kiedy 
tylko będziesz miała wolną chwilę przychodź do mnie. 
Aksiniuszko! —  dodała na pożegnanie.

Aksinia pożegnała się z Lizą i odeszła.
Julia Karłowna po namyśle zawezwała Lizę do swo

jego pokoju, posadziła obok siebie i pieszcząc jak kotkę 
jęła ją wypytywać.

—  Powiedz mi, droga Akulino —  mówiła —  co 
sobie przypominasz z tych czasów, kiedy byłaś na 
wsi?

—  Pamiętam tylko tyle, że mię nazywano Lizą, nie 
Akulką; że mieszkałam w jednym  pokoju z bratem; 
że brat m ój, Kola, był nieszczęśliwym, ślepym chłop
czykiem  i że jego niańką z początku była właśnie 
Aksinia, a potem macocha wzięła ją do siebie, jemu 
zaś biednemu przysłała jakąś złą wiejską babę, która 
mu jeść nie dawała. Z nią też biedak został po moim 
odjeździe. Czy jeszcze żyje nieszczęsny? —  I Liza się 
rozpłakała.

—  No, a więcej nic nie pamiętasz? —  spytała Julia 
Karłowna.

—  Pamiętam jeszcze naszą macochę i chyba nigdy 
je j nie zapomnę. Jakoś zobaczyłam ją tu pewnego ra.̂  
zu na ulicy i o mało nie umarłam ze strachu!

—  A  czy nie pamiętasz, w  jakiej guberni i w jakim 
powiecie leży wasza wieś?

—  Nic nie pamiętam.
Julia Karłowna nie uważała za stosowne ciągnąć 

dalej swoich wypytywań, włożyła salopę oraz coś za
puszczonego, jakby kapelusz, wysłała Lizę z pokoju, 
zamknęła drzwi i wyszła na ulicę.

Aksinia, wracając z odwiedzin do domu, już na uli
cy  usłyszała zgiełk ze swojego mieszkania.

—  Czy się aby, broń Boże, złodzieje nie dobrali? —  
ledwo wyrzekła i rzuciła się na łeb, na szyję do furtki,
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wbiegła na schody, otwarła drzwi —  i oczom jej uka
zała się scena, której nigdy bodaj przedtem nie w i
działa, chyba mimochodem i to przed karczmą.

Rozjuszona jak wściekła kotka, z pianą na ustach, 
z zaciśniętymi pięściami, stała Maria Fiodorowna w 
pozycji atakującej, a naprzeciwko niej w pozycji 
obronnej, w pozycji antycznego wojownika stał Hipo- 
litek. Po wejściu Aksinii Maria Fiodorowna jakby się 
opamiętała, opuściła pięście i syknęła: —  Ach ty w y
rodku! —  I zwróciwszy się do Aksinii powiedziała:

—  Idź, zawołaj do mnie tego głupiego nauczyciela. 
Ładnych rzeczy nauczył Hipolitka.

Aksinia wyszła z pokoju.
Tę niemal tragiczną scenę poprzedziło tego rodzaju 

wydarzenie:
Zw olniwszy Aksinię do cerkwi Maria Fiodorowna 

sama też poszła na nabożeństwo. Chciała nawet wziąć 
z sobą Hipolitka, ale chłopca nagle rozbolała głowa, 
więc został w domu. A  zostawszy sam, otworzył gw oź
dziem matczyną szkatułkę (poczynił nadzwyczajne po
stępy w  dziedzinie wiedzy) i zajął się odszukiwaniem 
w niej tego tajemnego schowka, w którym  matka trzy
mała pieniądze. Zupełnie już zdawał sobie sprawę, co 
znaczą pieniądze. A  przy tym  w ubiegłym tygodniu 
nie powiodło mu się i w kręgle, i w trzy karty. Usiło
wał zamiast stawki pieniężnej podsunąć gramatykę 
G recza35, ale nie chcą przyjąć; próbował zagrać w 
orła i reszkę —  też się nie udało, bo na kredyt nie ufa
ją. Tylko wziąć się i powiesić. I to się nazywają przy
jaciele! Próbował wyprosić od matki —  nie dała mu 
nawet dojść do słowa. Cóż mu w rzeczy samej pozosta
ło zrobić? Ma się rozumieć, ukraść. A  żeby nie fatygo
wać się daleko, postanowił pierwsze doświadczenie w y
konać na matczynej szkatułce, lecz jako niewprawny 
jeszcze i niecierpliwy złodziej pośpieszył się i zapo
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mniał o środkach ostrożności, to znaczy zapomniał 
zamknąć drzwi na haczyk. I to w  tej samej chwili, kie
dy tajem ny schowek przestał już być dla niego tajem 
ny, w  tej samej chwili cichutko weszła Maria Fiodo- 
rowna i zmartwiała ze zgrozy.

W pół godziny potem zjawiła się w  pokoju Aksinia, 
a zaraz za nią pedagog w nowiutkim fraku munduro
wym i z najbardziej uroczystą fizjonom ią. Ale jakże 
bardzo wydłużyła mu się ta uśmiechnięta gęba, gdy 
rozdrażniona, niczym sroga lwica, Maria Fiodorowna 
powitała go tymi słowy:

—  Nauczyciele! Ładni nauczyciele! Dziękuję uniże
nie! —  I nie mogła mówić dalej ze złości, a biedny pe
dagog stał, rozdziawiwszy usta i wytrzeszczywszy oczy.

—  Dziękuję uniżenie! —  powtórzyła Maria Fiodo
rowna, z trudem łapiąc oddech: —  Tak... —  ciągnęła 
dalej —  nauczył pan, wychował, oświecił m oje dziecię! 
Niech, pan popatrzy, nacieszy się swoją pedagogią! To 
m oje dziecko, jedyne m oje dziecko, z łaski pana sza
nownego ‘ jest złodziejem, grabieżcą, a może wkrótce 
stanie się rozbójnikiem ! I pan, pan tylko winien temu 
wszystkiemu, pan go nauczył kraść u mnie i ukradzio
ne pieniądze oddawać później sobie.

—  Łaskawa pani! —  wyrzekł, tracąc oddech, peda
gog. —  Pani kłamie! Pani jest po prostu wściekłą ba
bą i niczym  więcej! Nie chcę z panią nawet rozma
wiać. Żegnam!

I odwrócił się ku drzwiom. Maria Fiodorowna nie 
spodziewała się po skromnym pedagogu takiej tiętości 
i tak była nią zaskoczona, że całkiem straciła głowę, 
a zanim odzyskała przytomność umysłu, pedagog był 
już za wrotami.

—  Biegnij, dogoń, proś na chwilkę, niech przyjdzie —  
mówiła w ypychając Aksinię za drzwi. Aksinia zbiegła 
ze schodów, a Maria Fiodorowna podążyła za nią.
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Po kilku minutach pedagog siedział już na kanapie 
i z zimną krwią słuchał długiej opowieści o bohater
skich czynach i przemyślności swojego genialnego 
ucznia. W ysłuchawszy od początku do końca tej opo
wieści, spytał:

—  A  dlaczegóż pani przez cały ubiegły tydzień nie 
przysyłała chłopca do mnie na naukę?

—  Jak to nie przysyłałam? Co dzień regularnie 
chodził do pana. Nawet obiadów nie jadał w domu!

—  Nie widziałem go na oczy od samej niedzieli!
—  Gdzieś ty się obracał, hę?... —  zapytała syna Ma

ria Fiodorowna, ale Hipolitek zdążył się już ulotnić 
z pokoju.

Po długich deliberacjach, jak naprawić zło, postano
wiono ciągnąć dalej naukę, ponieważ Hipolitek według 
słów nauczyciela nie osiągnął jeszcze należytych po
stępów w pisaniu i w  gramatyce rosyjskiej, celem zaś 
zapobieżenia jego niewczesnym eskapadom uradzono, 
żeby Aksinia odprowadzała go rano do szkoły i przy
chodziła po niego wieczorem.

Tak też zrobiono. W  poniedziałek z rana liczni miesz
kańcy spokojnego zaułka zauważyli osiemnastoletniego 
młodziana w kurteczce a 1’en fan t36, idącego do szko
ły, a za nim starszą już służącą, która niosła skórzaną 
torbę z książkami oraz tabliczkę. Póki Hipolitek cho
dził sam, nikt go nie zauważał, a jak poszła za nim 
Aksinia, wszyscy zaczęli pokazywać palcami. Dziwne!

Regularne i jednostajne chodzenie za Hipolitkiem 
wkrótce sprzykrzyło się Aksini, więc pewnego razu 
zaproponowała chłopcu przechadzkę do innej szkoły, 
to znaczy do Julii Karłowny.

Pierwsza wizyta nie całkiem przypadła mu do gu
stu, chociaż go poczęstowano cukierkami, ale za to 
druga wizyta bardzo mu się podobała. Julia K arłow - 
na, żeby swobodniej porozmawiać z Aksinią, zapro-
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wadziła go do swoich dziewcząt i surowo nakazała im, 
żeby gość się nie znudził. Aksinia ledwo go stamtąd 
mogła wyciągnąć, tak mu się spodobały dziewczęta —  
tak dalece, że zaczął ze szkoły biegać do pięknych sy
ren. Syreny wkrótce zaczęły go prosić o pieniądze za 
sprawiane mu przyjemności. —  Pieniądze? A skądże 
wziąć tych przeklętych pieniędzy? —  myślał. —  Niech
by już mateńką prędzej umarła, może by mi wtedy 
lżej trochę było —  takie snuł dalej myśli.

Podczas gdy Hipolitek zabawiał się z dziewczętami, 
Julia Karłowna, częstując cykorią swego prostodusz
nego gościa —  Aksinię, dowiedziała się od niej wszy
stkiego, co jej trzeba było wiedzieć o Lizie. D owie
działa się nawet, z jakiej Liza jest guberni, powiatu 
i wsi, a wszystkie te inform acje zakomunikowała swo
jemu znajomemu pisarzowi ze sztabu głównego, przy
gotowującem u się do egzaminu na audytora 37.

Przyszły audytor, dowiedziawszy się takich sekre
tów o sw ojej ukochanej Lizie, mało nie zwariował. —  
To jest po prostu ślepa bogini Fortuna 38! —  jak się 
wyraził.

Na małżeństwo jednak Julia Karłowna zgadzała się 
tylko pod tym warunkiem, że otrzyma połowę posagu, 
który z czasem przypadnie pisarzowi.

Pisarz, ma się rozumieć, zgadzał się na wszystko 
bez zastrzeżeń.

Wreszcie Julia Karłowna nauczyła go, jak ma zło
żyć podanie do oberpolicmajstra, i rozstali się.

Teraz pozostało tylko upewnić Lizę, że Aksinia jest 
głupią babą i że wszystko skłamała, że Liza jest na
prawdę Akulką, a nie Lizą, i nie szlachcianką, tylko 
istną pańszczyźnianą dziewczyną, i że teraz czeka ją 
taka kariera, iż jeśli nie będzie głupia, może z biegiem 
czasu zostać nawet obywatelką ziemską.

—  W ięc zgadzasz się, Li... Akulka? —  spytała jej.
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—  Zgadzam się w yjść nawet za kominiarza, byle 
tylko nie trzymała mię pani w  tej norze.

—  Zaraz „w  norze” ! Dom jak dom —  nie wiesz 
jeszcze co cię dalej czeka.

—  Gorzej mi nie będzie.
—  To ci dopiero wdzięczność! Ach ty, niegodziwa! 

Nażarłaś się cudzego chleba... rozpustnico! Chamko!
I o mało się nie pobiły.
Nawymyślawszy sobie nawzajem do syta, pogodzi

ły się wreszcie i nawet w m iłym  nastroju w ypiły po 
filiżance kawy. Potem Julia Karłowna naprędce ubra
ła się i wyszła z podwórza, a szczęśliwa kandydatka 
do stanu małżeńskiego, zostawszy sama, gorzko zapła
kała. Julia Karłowna udała się z dobrą wiadomością 
wprost do Marii Fiodorowny i zastała ją w  doskona
łym  humorze: dziedziczka właśnie otrzymała ze wsi 
sporą paczkę asygnat wraz z wiadomością, że ślepy 
panicz wpadł do rowu czy jakiegoś dołu i złamał sobie 
nogę.

Po pierwszych pocałunkach przyjaciółki siadły na 
kanapie i Julia Karłowna po chwili milczenia rzekła:

—  No, droga Mario Fiodorowno, ledwom ją namówi
ła. Za pisarza, powiada, nie chcę; dajcie mi urzędnika.

—  Taka dziewka wiejska! —  burknęła Maria Fiodo- 
rowna —  czego się to jej zachciewa! Urzędnika! Mogę 
ją wziąć na wieś i wydać za pastucha —  do obory!

—  Ale co je j się jeszcze roi! Powiada, że nie jest 
pańszczyźnianą dziewczyną, tylko szlachcianką!

Maria Fiodorowna zmieniła się na twarzy.
—  No, więc jej pokazałam, jaka z niej szlachcianka. 

Wytrzaskałam po buzi i kazałam milczeć.
—  Bardzo ładnie —  wyrzekła Maria Fiodorowna.
—  I jeszcze jedna sprawa: konkurent grymasi. Po

wiada, że mniej niż tysiąc rubli nie weźmie.

63



—  A  to nikczemny pisarzy na! Tysiąc rubli za pań
szczyźnianą dziewkę! Gdzie to kto widział?

—  Właśnie ona mu nabiła głowę tym, że jest szlach
cianką, a nie zwykłą chłopką.

Maria Fiodorowna znowu się zmieszała i po krótkim 
namyśle rzekła:

—  Nie wziąłby pół tej sumy?
—  Dawałam mu już siedemset; nie chce nawet słu

chać.
—  Nie wiem, co tu zrobić —  powiedziała jakby sa

ma do siebie Maria Fiodorowna.
—  Jak to: co zrobić! Dać tysiąc i cicho sza!
—  Dobrze, zgadzam się, ale po weselu.
—  A  on żąda zaraz i bez pieniędzy wcale nie pójdzie 

do cerkwi. A  z pieniędzmi może nawet w  tej chwili 
iść do ołtarza.

—  No to diabeł z nim; proszę mu dać te pieniądze, 
a ja pani później zwrócę.

—  Ależ ja nie mam grosza przy duszy.
—  No to już nie wiem, jaką znaleźć radę. Oddać 

mu ostatnie pieniądze? Z  czymże ja wtedy zostanę. 
A  zresztą, pal diabli, dam, byle prędzej ubić interes. 
Niech pani wstąpi do mnie jutro, Julio Karłowno —  
dodała, jakby się ocknąwszy.

—  Dobrze, wstąpię. A le jutro koniecznie, ponieważ 
w  niedzielę będzie można pojechać do cerkwi, a dzisiaj 
mamy czwartek, więc trzeba się pośpieszyć.

—  To wie pani co? Niech pani wpadnie do mnie za 
godzinę. Albo niech pani zaczeka, może coś znajdę 
w  domu. —  I wyszła do drugiego pokoju.

W krótce rozległ się szczęk zamka i Julia Karłowna 
uśmiechnęła się. Po kilku minutach zjawiła się Maria 
Fiodorowna z paczką asygnat w rękach.
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—  Akurat tyle, ile trzeba —  powiedziała wręczając 
asygnaty Julii Karłownie.

Ta ostrożnie wzięła pieniądze i starannie przeliczy
wszy włożyła do swojej brudnej torebki.

—  Teraz bardzo prosimy na wesele, niech pani 
przyjdzie chociaż do cerkwi.

—  Do cerkwi przyjdę.
—  Niech pani przyjdzie. Do Znamienija. Tam bę

dzie ślub, o czwartej po południu.
—  Dobrze, na pewno przyjdę.
I kobiety rozstały się. Julia Karłowna schodząc ze 

schodów wyszeptała: —  Wie kotek, czyje mięso zjadł. 
—  A  Maria Fiodorowna zostawszy sama odetchnęła 
z ulgą i też wyszeptała:

—  No, chwała Bogu, pozbyłam  się kłopotu!
Pozbyła się kłopotu, ale niezupełnie, można byłoby

dodać.
Długo chodziła po pokoju, z założonymi w  tyle rę

kami, jak prawdziwa lwica. Potem  nagle stanęła po
środku pokoju i z całej siły uderzyła się w  czoło, 
i krzyknęła:

—  Ależ ja jestem głupia! Aksinia! Hej, Aksinia!
W biegła wystraszona Aksinia.
—  No i cóżeś tak oczy wybałuszyła, niemrawo? Bie

gnij, zawróć prędzej Julię Karłownę. —  Aksinia w y
biegła.

—  Tysiąc rubli! O ja głupia, głupia... (rozmawiała 
sama z sobą Maria Fiodorowna) —  tysiąc rubli! Bez 
pokwitowania, bez niczego. Co się to ze mną stało? 
Nie, ona mię chyba zaczarowała. Co będzie, jeśli się 
wyprze? A  wyprze się, to wiem  na pewno. Zresztą, 
pal diabli te pieniądze, niech z nimi robi co chce, by
łem ja się pozbyła tej dziewki, bo mi zawadza jak

5 — N ieszczęśliw y
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bielm o na oku... W  niedzielę o czwartej po południu. 
Pójdę, bezwzględnie pójdę...

I znowu założyła ręce w tył i zaczęła chodzić tam 
i z powrotem  po pokoju w  oczekiwaniu na Aksinię.

A  Aksinia tymczasem, dobiegłszy do domu Julii 
Karłowny, spotkała się przy samej furtce z Lizą.

—  Dzień* dobry, Aksinia! Jak to dobrze, że przy
szłaś, bardzo chciałam się z tobą zobaczyć.

—  Dzień dobry, panienko! Przyszłam do Julii K ar
łowny.

—  Nie ma je j w  domu od samego rana. Ale posłu
chaj, Aksinio! Mówisz do mnie: —  panienko —  a ja 
jestem taką samą chłopką pańszczyźnianą jak i ty. 
Tylko ty jesteś uczciwa, a ja... —  I Liza nie mogła 
m ówić dalej.

—  Co znowu, co znowu, Lizawieto Iwanowno! Ależ 
panienka jest naprawdę uczciwą szlachcianką.

—  K to ci powiedział, że jestem szlachcianką?
—  Ach, m ój Boże! K to powiedział? Czy to nie ja 

sama wypiastowałam panienkę? K to powiedział! A  to 
dobre!

—  A  Julia Karłowna mówi, że ty kłamiesz, że mi 
tylko zawracasz głowę.

—  Zawracam głowę, kłamię! Ja kłamię? A  niechże 
jej panienka napluje prosto w  twarz. Ja kłamię? Ależ 
mogę przysiąc, mogę iść do gubernatora. Do samego 
cesarza!... Patrzcie no: trzyma szlachetnie urodzoną 
panienkę, jak jakąś, wybacz Boże, dziewkę rozpustną... 
I powiada, że ja kłamię... Nie, już ja je j dowiodę, że 
jeszcze nie kłamałam.

—  Posłuchaj, Aksinio... —  przerwała je j Liza —  
przecie ona mię za mąż wydaje.

—  Ano cóż, daj Boże! Małżeństwo —  święta rzecz, 
jeśli to człowiek szlachetny. Bo za nieszlachetnego 
panienka w yjść nie powinna.
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—  Teraz jeszcze jest zw ykłym  pisarzem, ale nie
długo ma dostać szlachectwo...

—  O to właśnie chodzi, żeby koniecznie był szla
chetny, bo jakżeż można inaczej!

—  Rada bym  w yjść za mąż choćby za kata, byle 
się w yrw ać z tej sodomy!... —  I Liza rozpłakała się.

—  Co panienka wygaduje! Niech panienka się prze
żegna! Takie słowa m ówić —  za kata!

—  Ach, Aksinio, Aksinio! Gdybyś wiedziała, co ja tu 
znoszę, powiedziałabyś jeszcze co innego.

W  tym  czasie drzwi na ulicę otwarły się i wyjrzała 
jakaś nie ogolona fizjonom ia z galonami pod brodą i 
krzyknęła: —  Liza! —  I drzwi się zamknęły.

—  Niech panienka idzie, bo ktoś woła. I ja pobie
gnę: m oja dziedziczka pewnie już tam czeka na mnie 
i nie może się doczekać. Do widzenia!

—  Do widzenia, Aksinio! Przyjdź na wesele!
—  Przyjdę, obowiązkowo przyjdę —  mówiła Aksi- 

nia przebiegając na drugą stronę ulicy.
—  Gdzieś ty się w łóczyła? —  takim pytaniem pow i

tała ją Maria Fiodorowna.
—  Nie dogoniłam jej. Poleciałam  do domu —  tam 

też je j nie ma. Podobno jak wyszła z domu rano, to 
jeszcze nie wróciła.

—  Zdążyłaś już je j dom odwiedzić? Ach ty, niego
dziwe stworzenie! A  wiesz, co to za dom? Ty rozpustna 
dziewko!

—  Dom jak dom, przecie i H ipolit Iwanowicz lubi 
tam chodzić...

—  Co?...
—  Tam też mieszka nasza panienka, Lizawieta Iw a- 

nowna!...
—  Co?
—  Mówię, że tam...
—  Milcz, bo ci język utnę!... W ynoś się!

5*
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Aksinia wyszła.
Maria Fiodorowna dostała napadu histerii i pod 

wieczór położyła się do łóżka. Nazajutrz obstąpiły jej 
łoże bezinteresowne przyjaciółki i poradziły napić się 
na noc malin, co też zrobiła, aczkolwiek nie odczuła 
po tym  żadnej ulgi.

W  niedzielę jednak, wprawdzie z wielkim trudem, 
wyszła z podwórza punktualnie o godzinie trzeciej. 
Chciała nawet wziąć z sobą Hipolitka, ale ten udał się 
do nauczyciela na powtarzanie lekcji. Ulicą jechała 
dorożka (zjawisko rzadkie na Piaskach). Maria Fiodo
rowna zagabnęła dorożkarza, ile by wziął do Znamie- 
nija. Powiedział: dziesięć kopiejek. Zwym yślała go 
i powlokła się piechotą. Po nieszporach siedziała pod 
murem cerkiewnym  do godziny szóstej, ale o żadnym 
weselu nie było nawet m owy. W reszcie wstała i po
wlokła się z powrotem, m ówiąc do siebie: —  Na pewno 
wzięli ślub w  innej cerkwi; przejdę się koło domu Ju
lii Kar łowny, zobaczę. Blisko jeszcze, nie dochodząc do 
tego domu, usłyszała muzykę i śpiewy. —  Ani chybi, 
wesele —  pomyślała. W esoło podeszła do samych okien, 
zajrzała do pokojów  i cóż zobaczyła? Co za hańba! co 
za okropność! Jej drogi Hipolitek, pijany, w  podartej 
koszuli, bez szelek i innych części ubrania, do których 
wym yślono szelki, tańczył też z nie bardzo trzeźwą, 
rozpasaną dziewoją „kam aryńskiego,, 39 przy posęp
nych dźwiękach fortepianu. Tu właśnie otrzymał 
pierwsze lekcje tej wielkiej sztuki, którą tak szczerze 
podziwiali żołnierze w  twierdzy Orskiej.

Napatrzywszy się z lubością na swoją drogą, jedyną 
pociechę, na swojego przyszłego ziemianina, jakoś 
przeszła na drugą stronę ulicy i siadła na krawędzi 
chodnika, żeby odpocząć. W  tym  czasie furtka się 
otwarła i na ulicę wyszła sama Julia Karłowna z ja
kimś pisarzem wojskowym . Mężczyzna ten na ulicy
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pożegnał się zgrabnie, iście po pisarsku, i poszedł w 
jedną stronę, a Julia Karłowna w  drugą.

—  W  takim razie nic się u nich nie odbyło —  po
myślała Maria Fiodor o wna; z wysiłkiem  wstała i za
wołała Julię Karłownę.

Ta podeszła do niej jakby nigdy nic, przywitała się 
i spytała o zdrowie.

—  Zdrowie mam jeszcze nie takie złe, jak źle pani 
postępuje ze mną. Bo niby co to ma doprawdy zna
czyć —  dodała podnosząc głos —  głupią pani znalazła 
czy co? Gdzie wesele?

—  Jakie wesele?
—  A  to, co pani mówiła, w  cerkwi Znamienija?
—  Ach tak, zapomniałam. Ale zdążymy jeszcze urzą

dzić ślub, byle posag był gotowy.
—  Jaki posag? !
—  A  taki, jak mówiłam. Tysiąc rubli!
—  Przecie pani dałam.
—  Winna mi pani była wedle kontraktu za Akulkę 

i to mi pani oddała, a teraz musi pani w yłożyć posag 
dla Lizawiety Chlupiny. Rozumie pani teraz?

Maria Fiodorowna nie dosłuchała do końca i z pew 
nością runęłaby na jezdnię, gdyby Julia Karłowna je j 
nie podtrzymała. Całą tę scenę Liza widziała z okna 
i kiedy doszło do omdlenia, w ybiegła na ulicę, skiero
wała się do wzruszającej pary kobiet i zaczęła poma
gać Julii Karłownie trzeźwić Marię Fiodor o wnę. Od
zyskawszy przytomność Maria Fiodorowna rozejrzała 
się dokoła i nie rzekłszy ani słowa plunęła w twarz 
Julii Karłownie i szybko poszła ulicą.

—  Co to znaczy? —  spytała Liza Julii Kąrłowny.
—  Wariatka, nic w ięcej!
Obie odprowadziły ją wzrokiem  do rogu zaułka i 

udały się do domu.
Maria Fiodorowna całkiem straciła kontenans. Tak
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często najodważniejszy, najbardziej przedsiębiorczy zło
dziej upada na duchu po jednym  słowie, demaskują
cym  jego złodziejstwa.

Z  wściekłości rwała na sobie włosy, gryzła sobie rę
ce, biła niemiłosiernie Aksinię i przeklinała swojego 
drogiego Hipolitka, który —  dla uniknięcia czegoś bar
dziej rzeczowego niż wymyślania —  przez kilka dni 
nie zjawiał się w  domu. A  gdzie się obracał, tego nikt 
nie wiedział. Wreszcie trochę się jakoś ustatkowała, 
ale wpadła w  poważną chorobę.

Przyjaciółki znowu chórem  poradziły je j napić się 
malin. Napiła się, ale m aliny nie pom ogły i rumianek 
też nie pomógł. Przyjaciółki wzdychały i nic więcej. 
Tak przechorowała dwa miesiące; przyjaciółki jedna 
po drugiej opuściły ją; H ipolitek nie pokazywał się 
po kilka dni. Tylko Aksinia niczym  wierny pies nie 
odchodziła od niej.

A  Julia Karłowna z przyszłym  audytorem w ym yśli
ła co następuje: napisali oboje list w  imieniu Marii 
F iodorow ny na wieś do popa, w łożyw szy do koperty 
pięciorublowy banknot, żeby pop zażądał z konsysto- 
rza 40 m etryki urodzenia i chrztu Lizy.

Niemało zdziwił się ojciec Jefrem, kiedy otrzymał 
taką epistołę. Niedawno czytał list, pełen łez i westch
nień z powodu śmierci Lizawiety Iwanowny, nawet 
panichidę 41 już odprawił za spokój je j duszy, a teraz 
ktoś żąda świadectwa urodzenia i chrztu. —  Dziwna 
rzecz —  pom yślał i wysłał pałam arza42 do miasta po 
papier stem plow y43, a sam tymczasem opowiedział 
popadii o dziwnym wypadku. Popadia nie omieszkała 
zawiadomić o tym administratorowej, administratoro- 
wa —  sąsiadki jednodw ork i44, sąsiadka jednodw or- 
ka —  protegującej ją obywatelce ziemskiej, a obywa
telka ziemska —  obywatelom  ziemskim, tak że zanim 
ojciec Jefrem otrzymał z konsystorza metrykę Lizy,
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już cała gubernia była poinformowana o tym  dziwnym 
wydarzeniu i każdy, ma się rozumieć, komentował je  
po swojem u, ale nikt się nie zbliżał do prawdy.

O jciec Jefrem otrzymawszy metrykę odesłał ją pod 
wskazany w  liście adres, to znaczy do rąk Julii K ar
ło wny.

Julia Karłowna otrzymawszy ten drogocenny doku
ment pokazała go przyszłemu audytorowi. Postano
wiono niezwłocznie wziąć się do dzieła, to znaczy wziąć 
się do Marii Fiodorowny, żeby wyasygnowała jeszcze 
tysiąc rubli na wesele.

Najpierw wysłano list, ale odpowiedź nie nadeszła, 
ponieważ Maria Fiodorowna czytała tylko drukowane 
litery, a pisanych nie znała, osobie zaś postronnej bała 
się pokazać list: domyślała się, że list niczego dobrego 
nie zawierał. .

Pewnego pięknego ranka Julia Karłowna zjawiła się 
po odpowiedź osobiście i po słowach powitania oświad
czyła:

—  Ja do pani, Mario Fiodor o wno.
—  Widzę, że do mnie. A  niby po co?
—  Po co... hm, po co? Po pieniądze, Mario F iodo- 

rowno!
—  Winna jestem czy jak?
—  Winna jest pani, Mario Fiodorowno!
—  A  czy dużo, jeśli wolno wiedzieć?
—  W szystkiego raptem tysiąc rubli!
—  Znowu tysiąc rubli?
—  Tak jest, Mario Fiodorowno!
—  Ach ty, wyzyskiwaczko! Ach ty, pijawko! Ach 

ty... —  I sypnęła takim stekiem wyzwisk i przekleństw, 
jakich nie da się ani ustnie powtórzyć, ani napisać.

Julia Karłowna nie mrugnęła nawet okiem, jakby 
te złorzeczenia wcale jej nie dotyczyły.
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—  W ięc nie daje pani tysiąca rubli? —  spytała, kie
dy Maria Fiodorowna trochę się uspokoiła.

—  Nie daję! I nie dam! —  odrzekła tamta.
—  Jak pani chce! To znaczy, że mogę zaraz jutro 

zawiadomić oberpolicmajstra co do Lizy...
Maria Fiodorowna tylko spojrzała na nią, ale nie po

wiedziała ani słowa, Julia Karłowna też milczała. Tak 
minęło kilka minut. Potem Maria Fiodorowna w  m il
czeniu wstała, zdjęła ze ściany obraz święty i podając 
go Julii Karłownie powiedziała:

—  Niech pani przysięgnie na świętego męczennika 
Hipolita, że jutro wszystko będzie załatwione!

Julia Karłowna wym ówiła: —  Przysięgam —  i na
wet przeżegnała się po rosyjsku.

Maria Fiodorowna w yjęła ze szkatułki paczkę ban
knotów, odliczyła tysiąc rubli i w  milczeniu wręczyła 
pieniądze Julii Karłownie, a ta również w  milczeniu 
wzięła je, przeliczyła i w łożywszy do torebki rzekła: —  
Do widzenia, Mario Fiodorowno.

—  Nie, nie do widzenia, tylko żegnam na zawsze. 
Jutro jadę na wieś.

—  Niechże pani poczeka chociaż do niedzieli! W  nie
dzielę stanowczo będzie ślub.

—  Może być i beze mnie. Żegnam panią!
—  Ano, jak pani chce. I ja żegnam, jeśli pani tak 

woli.
I Julia Karłowna zabrała się i poszła.
W  następną niedzielę cicho, skromnie odbył się 

obrzęd zaślubin w  cerkwi Znamienija. Wśród tłumu 
ciekawych w  cerkwi znajdowała się również Maria 
Fiodorowna. I kiedy wszystko się zakończyło, podeszła 
do Lizy i złożyła je j życzenia z okazji wstąpienia w  
związek małżeński.

Liza krzyknęła i zemdlała, a Maria Fiodorowna 
ukryła się w  tłumie ludzi.
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W  wesołym  humorze wróciła do domu i rozkazała 
Aksini przygotować co trzeba do drogi.

—  Dosyć już —  powiedziała sobie w  duchu —  na
bawiłam się w  tym  przeklętym Petersburgu. Teraz 
muszę tylko ożenić Hipolitka i m oja rola będzie skoń
czona.

Aksinia widząc dobry humor sw ojej pani, poprosiła
0 zwolnienie jej z domu i uzyskała zgodę. Marii F io- 
dorownie nawet przez głowę nie przeszło, że Aksinia 
wybiera się na wesele Lizawiety Iwanowny.

Weselisko było huczne, a najbardziej popisywał się 
na nim Hipolitek i. do rana tak się zdążył napopisywać, 
że go na miejscu ułożono spać.

Nazajutrz Hipolitek czuł się. źle, a jeszcze gorzej się 
poczuł, kiedy mu powiedziano, że zastawił u Julii K ar- 
łow ny za trzy ruble swój m akintosz45, żeby zrobić 
prezent pannie młodej. Hipolitek pomyślał trochę
1 udał się do Julii Karłowny, padł przed nią na kola
na i wybłagał od niej kurtkę i płaszcz tylko do w ie
czora. Julia Karłowna zlitowała się nad nim.

Jako tako przyodział się i wyszedł na ulicę. Dokądże 
teraz iść? Znowu się zastanowił, i to zastanowił nie 
na żarty. Matce bał się na oczy pokazać, a trzy ruble 
trzeba wykombinować do wieczora. Bo Julia K arłow 
na z pustymi rękami nie puści nawet na próg, a to 
jest dla niego najgorsze w świecie.

Myślał, myślał i wym yślił następujący, dość nie
skomplikowany, ale na ogół pewny plan.

—  Mama teraz —  myślał —  już trzeci miesiąc jest 
chora i nie wychodzi z domu, więc wszyscy mogą 
uwierzyć w  jej śmierć, więc jeżeli, nie wstępując do 
domu, obejdę wszystkich jej znajom ych i poproszę co  
łaska na pogrzeb, to czyż nie zbiorę trzech rubli? 
Bzdurne pytanie: przecie sama tylko majorowa L u - 
bieżnicka da trzy rubeliansy. Hura! Wspaniale! D owio
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dę ci, parszywa Czuchonko, że jestem uczciwym  czło
wiekiem. —  I ożywiony tą zaiste genialną myślą, pra
wie pobiegł wzdłuż ulicy.

Nazajutrz o godzinie dziesiątej zaczęły się zbierać 
przyjaciółki na eksportację zwłok Marii Fiodorowny. 
Proszę sobie wyobrazić ich zdumienie, kiedy je wita
ła rzekoma nieboszczka, prosiła siadać i dziękowała 
za pamięć. Sądziła, że przyjaciółki dowiedziały się
0 jej rychłym  wyjeździe i przyszły się z nią pożegnać. 
W krótce jednak bardzo się rozczarowała. Jedna z przy
jaciółek, a za nią druga, a za drugą trzecia, nie w y
trzym ały i określiły w łaściwy cel sw ojej wizyty.

Maria Fiodorowna mimo nadludzkich wysiłków nie 
mogła dosłuchać do końca interesującej powieści o 
przygodach swojego jedynego Hipolitka i posłała Aksi- 
nię po nauczyciela. Z jaw ił się skromny pedagog. P o
prosiła go, żeby napisał zawiadomienie o zaginięciu 
syna. K iedy pismo było gotowe, natychmiast wysłała 
je  do cyrkułu, a pedagogowi dała dwugrzywiennjk
1 zleciła kupić papieru stemplowego za piętnaście ko
piejek.

Tegoż dnia wieczorem dano znać z cyrkułu o zbłą
kanej owieczce i zapytano, co z nią robić. Maria Fio
dorowna prosiła rewirowego, który przyszedł ją zawia
dom ić o synu marnotrawnym, żeby napisał do kogo 
należy papier o zamknięcie je j syna w  miejskim aresz
cie dla uniemożliwienia mu ucieczki.

I już nazajutrz Hipolitek powędrował z powrozem  
na ręce, zręcznie przykrytym  kurtką, w  towarzystwie 
dozorcy policyjnego wprost na Zamek Litewski 4G.

Tegoż dnia po obiedzie za stołem u Marii Fiodorow
ny siedział pokorny nauczyciel i kunsztownie w ypisy
wał na stemplowym papierze podanie do najjaśniej
szego pana o wcielenie do wojska w charakterze zw y
kłego szeregowca syna wdowy, obywatelki ziemskiej,
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Marii Chlupiny, Hipolita, za brak szacunku należnego 
matce.

W  odpowiedzi na podanie dość szybko nadeszła przy
chylna decyzja i pewnego pięknego poranka wyszedł 
Hipolitek z Zamku Litewskiego i pomaszerował na 
wschód z partią aresztantów.

Nie zdążył jeszcze Hipolitek przeliczyć etapów m ię
dzy Petersburgiem a Moskwą, kiedy do Marii Fiodo- 
rowny przyszedł tenże rew irow y i oznajmił je j, że 
jest aresztowana we własnym mieszkaniu na wniosek 
władzy duchownej. I zdarzyło się to właśnie tego dnia, 
kiedy Maria Fiodorowna zamierzała opuścić na zawsze 
wstrętny Petersburg. Rew irow y grzecznie się pożegnał 
i zniknął, zostawiwszy ślad sw ojej bytności i w artow
nika policyjnego przy bramie.

W  tydzień po weselu Lizy jej prawowity małżonek 
oraz Julia Karłowna zaopatrzyli Lizę w podanie, na
pisane żywym , jędrnym, obrazowym  językiem, i w y
słali ją do kancelarii ministra spraw wewnętrznych. 
Podanie przyjął sam minister, rozpatrzył i nadał spra
wie bieg. Zebrane inform acje stwierdziły, że podanie, 
aczkolwiek wydawało się z początku nieprawdopo
dobne, było oparte na faktach. Marię Fiodorownę 
aresztowano i wszczęto śledztwo. Śledztwo wykazało, 
iż Maria Fiodorowna w  sposób przestępczy m altreto
wała dzieci swojego męża, by  je pozbawić schedy na 
rzecz swojego Hipolita. Za to wszystko sąd skazał ją 
na zamknięcie w  odległym  monasterze kobiecym  i od
bywanie tam wiecznej pokuty.

Tak się skończyły niecne w ybiegi Marii Fiodorowny. 
Pozbawiona teraz wszystkiego, nawet w olności oso
bistej, w  ciasnej, ponurej celi „zdycha jak szczur 
otruty w norze” , jak się wyraził autor „Podróży Gul
iw era” 47.

Lizawieta Iwanowna, doprowadziwszy swoje sprawy
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do pomyślnego zakończenia, wyjechała ze stolicy razem 
ze swoim małżonkiem, już nie zwyczajnym  pisarczy
kiem, lecz rejestratorem kolegialnym  4S. Julia K arłow - 
na też się napraszała, żeby z nimi jechać na wieś 
w  charakterze ciotki albo nawet klucznicy, ale je j 
stanowczo odmówiono i została po dawnemu właści
cielką wiadomego zakładu.

W  całym  powiecie, a ściślej biorąc w całej guberni 
głośna była historia smutnych przygód Lizy, dzięki 
czemu wrażliwe sąsiadki powitały ją z otwartymi ra
mionami, jak bohaterkę naprawdę romansową.

W krótce zaniedbana wioska zaczęła się odradzać.
Mąż Lizy okazał się porządnym człowiekiem, a po 

upływie roku również dobrym  gospodarzem, tak że 
leżące odłogiem grunta zaczęły znowu obradzać i przy
nosić w łaściwy pożytek.

Słowem, wszystko na nowo zakwitło po przyjeździe 
Lizawiety Iwanowny, ale najm ocniej odczuł je j obec
ność biedny ślepy Kola. Liza nie rozstawała się z nim 
ani na chwilę, opiekowała się nim jak najlepsza niań
ka i najczulsza siostra.

Kola nadal pilnie chodził do cerkwi i po dawnemu 
z zamiłowaniem spełniał funkcje diaczka i pałamarza. 
Było to jego ulubione i jedyne zajęcie. Często, wraca
jąc późno z nocnego nabożeństwa, cicho i niewym ow
nie smutno śpiewał: „Całą nadzieję w  tobie pokładam, 
o Matko Boska, zachowaj mię pod opieką sw oją” .

24 s tyczn ia  —  20 lu tego  1855.



1 Egzercyrhauz, budynek do ćwiczeń wojskowych.
2 Słobódka, tu: osada przyforteczna.
2 Konfirmacja, zatwierdzenie wyroku sądu wojskowego. Tu 

w znaczeniu: motywy wyroku.
4 „Martwe dusze”, głośne dzieło pisarza rosyjskiego Mikołaja 

Gogola (1809—1852).
5 Eugene Sue, pisarz francuski (1804—1857), autor słynnych 

powieści: „Tajemnice Paryża”, „Żyd wieczny tułacz” i in.
* Szyberkowe okienka, okienkâ  w kurnych chatach, bez szyb, 

zasuwane deseczkami.
7 Ktytor, tu w znaczeniu: kolator, fundator.
2 Adrian van Ostade, malarz i miedziorytnik niderlandzki 

(1610—1685). W obrazach swoich, pełnych oryginalności, hu
moru i komizmu, przedstawia głównie sceny z życia wieś
niaków.

5 Igła Kleopatry, obelisk. Dwa obeliski, zwane „igłami Kleo
patry”, pochodzące z XV w. p.n.e., rząd egipski w XIX w. 
podarował: jeden Anglii, drugi Stanom Zjednoczonym.
Pierwszy postawiono w Londynie w 1878 r., drugi w No
wym Jorku w 1880 r. Przedtem stały najpierw w Helio
polis, a potem w Aleksandrii.

10 Piter (żart. rub.), Petersburg.
11 Praporszczyk, chorąży; najniższy stopień oficerski w dawnej 

armii rosyjskiej.
12 Rota, kompania.
18 Kantonista, w carskiej Rosji (do 1858 r.) syn żołnierza, za

liczony od urodzenia do służby wojskowej. Kantoniści od 
7 do 18 roku życia tworzyli specjalne oddziały, w których 
się ćwiczyli w rzemiośle żołnierskim.

14 Piaski, dzielnica Petersburga, mająca złą sławę z powodu 
znajdujących się tam w dużej ilości szynków i domów 
publicznych.

15 Anachoreta, pustelnik.
16 Quasimodo, tu w znaczeniu: potwór [Quasimodo, potworny
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garbus, jeden z bohaterów powieści Wiktora Hugo (1802— 
1885) pt. „Katedra Matki Boskiej w Paryżu”].

17 Rydykiul, ozdobna torebka damska.
18 „Wolny strzelec”, tytuł jednej z oper kompozytora niemiec

kiego Karola Marii Webera.
19 Igor, syn Ruryka, książę nowogrodzki i kijowski (865—945). 

Olga, małżonka Igora, objęła rządy po śmierci męża, urzą
dziwszy mu wspaniały pogrzeb.

29 Remontier, oficer nabywający konie dla wojska.
21 Instytut Jekateryński, zamknięty zakład naukowy tego sa

mego typu co Instytut Smolny, tylko jeszcze bardziej eli
tarny. Ufundowany przez Katarzynę II.

22 Nikołaj Łonginow (1775—1853), sekretarz stanu, zawiadu
jący sprawami instytucji filantropijnych.

23 Proskura, chleb święcony służący za hostię w Kościele 
wschodnim.

24 Kafizma, jeden z dwudziestu rozdziałów, na które podzie
lony jest psałterz w Kościele prawosławnym.

25 Wieczernia, nieszpór w Kościele prawosławnym.
20 Godziny, publiczne i powszechne modły, związane z pew

nymi godzinami; odmawiano je w cerkwi cztery razy na 
dzień.

27 Diak, diaczek, śpiewak cerkiewny.
28 „Tryswiatoje” („Trójświęte”), „Pryjditie” („Przyjdźcie”), 

hymny cerkiewne.
„Błażen muż” („Błogosławiony mąż”) i „Mał biech” („Ma
ły byłem”), początkowe słowa pierwszego i ostatniego 
psalmu w psałterzu prawosławnym.

29 „Z nami jest Bóg, zrozumcie, ludzie, i ukorzcie się, albo
wiem Bóg jest z nami” (cerk.-słow.).

80 „Całą nadzieję moją w tobie pokładam, Matko Boża” (cerk.- 
-<słow.).

81 Mowa o rzeczce Ligowce, która została zasypana w ósmym 
dziesięcioleciu XIX w.; na jej miejscu powstała ulica o tej 
samej nazwie. Znamienije, cerkiew na rogu Ligowki i Pros
pektu Newskiego.

82 Mamzel, zniekształcone francuskie: mademoiselle, panna.
83 Miczman, najniższy stopień oficerski w dawnej marynarce 

rosyjskiej, podporucznik okrętowy.
84 Pensjonat, tu w znaczeniu: zakład naukowy z internatem.
85 Mikołaj Grecz (1787—1867), dziennikarz i językoznawca ro

syjski, współpracownik znanego reakcjonisty F. Bułharyna.
81 A 1’enfant, dziecinnej (franc.).
87 Audytor, urzędnik sądu wojskowego.
88 Fortuna, bogini szczęścia u Rzymian, którzy przedstawiali 

ją sobie z przepaską na oczach.
89 „Kamaryński”, ludowy taniec rosyjski, tańczony przy
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dźwiękach pieśni, której bohaterem jest pijany chłop ka- 
maryński.

49 Konsystorz, w Kościele prawosławnym urząd przy każdej 
stolicy eparchialnej (diecezjalnej), który pod przewodnic
twem archijereja (biskupa) pełni funkcję sądowo-admini- 
stracyjną.

41 Panichida, nabożeństwo żałobne.
42 Pałamarz, sługa cerkiewny; zakrystian.
43 Papier stemplowy, w dawnej • Rosji papier z wyciśniętymi 

znakami wodnymi, wskazującymi opłatę należną skarbowi; 
dziś zastąpiony znaczkami stemplowymi.

44 Jednodworka, żona jednodworca. Jednodworzec — w daw
nej Rosji człowiek stanu pośredniego między szlachtą 
a chłopami.

45 Makintosz, płaszcz z tkaniny nieprzemakalnej (od nazwiska 
wynalazcy tej tkaniny chemika angielskiego Karola Mackin- 
tosha).

46 Zamek Litewski, więzienie w Petersburgu.
47 „Podróże Gullivera”, powieść znakomitego pisarza angiel

skiego Jonathana Swifta (1667—1745).
48 Rejestrator kolegialny, w dawnej Rosji najwyższy stopień 

urzędników cywilnych według tak zwanej tabeli rang (XIV 
ranga).
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