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I.

W akademji krakowskiej, w sali Ptolemeusza,.

odbywa?a si? lekcja.
N a katedrze, zbudowanej w kszta?cie ?ódki,

opartej na grnniastym. s?upie z, i,ó?tego drzewa,
siedzia? Stanista?"ro:ós? .s.uchy",. chuderlawy cz?e

czyna, i z kart t?je'stru ?ywo?ywa? nazwiska ucz

niów. Ch?opcy odpowiad?ii .

z ?awek na wezwa

nia, ? baka?arz, na znak" .ohecno?ci ka?dego, k?ad?

w rejestrze kresk?, za? przy nazwiskach nieobce

nych pisa? uwagi, nie s?owami jednak, ale znaka

mi geometrycznemi, w sposób skrócony, zrozu

mia?y tylko jemu samemu. Niewdzi?czn? robot?

by?o to sprawdzanie obecno?ci ?aków, bo rejestr
nazwisk by? przyd?ugi, za? w ?awkach szarza?a

tylko niewielka gromadka. Stary baka?arz, gdy
na wezwanie coraz cz??ciej nie by?o odpowiedzi,

potrz?sa? sw? schorza?? ptasi? g?ow?, a rybie je ..

go oczy przybiera?y wejrzenie szkliste i t?pe.

Mo?no?? nauczania nie by?a mu pomoc?

do pracy, ani zach?t?.

?acy, przewa?nie przybysze z ró?nych ziem
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pa?stwa i z zagranicy, stanowili ?ywio? burzliwy
i nie daj?cy si? umiarkowa?.

Podobno ongi, za króla Kazimierza Wielkie

go, sami sprawowali rz?dy akademji i z po?ród
siebie wybier li rektora. Pó?niej, za panowania

króla W?adys?awa Jagie??y, w?adz? nad nimi wy

konywali doktorzy i magistrzy. Lecz ani to" ani

?adne zakazy, nie powstrzymywa?y ich w ?obuzer

stwie, ulicznych bójkach i zwadach .

.

Kwestura akademji stale zawalona by?'a skar

gami.
W tej chwili nieprzystojnern swem zachowa

niem okazywali nauce raczej wzgard?, ni? mi?o??,
luh cho?by jakie takie zaciekawienie. Jeden,

opar?szy czo?o o pulpit ?awki, trwa? tak, drze

mi?c po nocnej libacji i hulance. Trzech, w?satych
drabów, kul?c si? wzajem ku sobie, pokazywa?o so

bie na migi jakie? wykpinki. Inny,. roz?o?ywszy

si? na ?awce, jak na pos?aniu, u?miechni?ty' b?o ...

go, czyta? romans. Zna? by?o, ?e je?li zeszli si?
na lekcj?, tak zreszt? nielicznie, to tylko dla otrzy
mania potrzebnej kreski w rejestrze, lub cho?by
dla ciep?ego pieca w sali.

Na dworze by?a zima.

W oknach, zabielonych ?niegiem, gas?y iskry
zachodz?cego s?o?ca i w sali rozpo?ciera?y si?

powiewne skrzyd?a mroku.

Wszystko mala?o, nik?o, zato w freskach na

?cianie, naprzeciw katedry baka?arza, ogromne po
...

stacie
I

Muz zdawa?y si? rosn?? i porusza?. ara

motyka, powa?na i sztywna, otoczona wiankiem

dziatek, poucza?a je, wzniós?szy palec do góry,
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-o prawid?ach mowy i pisma. Djalektyka, w pstrym

'p?aszczu, z rogu obfito?ci rozsypywa?a kwiaty
] b?yskotki. Dwie dziewice o cia?ach promienistych,

d?wigaj?ce brzemi? cyfr i znaków muzycznych,
.siostry bli?nie, Matematyka i Muzyka, zdawa?y si?

p?yn?? w przestrzeni. A u powa?y, ponad wszyst ...

kiem, Astronomja, z trójk?tem przejrzystym na

:g?owie, rozstawia?a gwiazdy na wkl?s?em sklepie ...

niu sali, niegdy? niebieskiem, dzi? szarem i m?t ...

nem, niby jesienne niebo przy?mione deszczowe

.mi chmurami.

Szkoda, ?e wszystkie te postacie Muz sk?a ..

da?y si? ju? tylko z ?at rozpadaj?cego si? tynku,
·tak je uszkodzi?y psoty ?aków i czas, wróg ?ycia.
Wlda? je by?o i nie. Istnia?y wi?cej w pami?ci

j wyobra?ni murów.

W Krakowie przebywa?o wielu malarzów ce

-chowych, artystów dworskich i w?drownych, któ

rzy byliby zdo?ali zapobiedz zniszczeniu. Jednak ..

'?e w akademji nie mia? si? kto o to zatroszczy?,
a baka?arz K?os nie posiada? i grosza dla upro

szenia którego z malarzów, aby o?ywi? gin?ce

obrazy swem uczuciem, przetopionem na barwy.
Nie zdo?a? tych wró?ek opieku?czych zatrzyma?,

wyrwa? z zatraty, i w tej chwili wpatrywa? si?
'w malowid?o z t?umionym ?alem.

Mia? mówi? uczniom o regu?ach matematy-

ki, ale zacz?? mówi? o ogólnem znaczeniu nauki.

Mówi? po ?acinie.

Mniej wi?cej w te s?owa:

- "Zanim nauka stanie si? wiedz?, trzeba,

.aby z ziemi skierowa?a si? ku królestwu Ducha
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?wi?tego. Ci??ka to droga i ?atwo z niej pob??
dzi?. Zdawa?o si? te? niejednokrotnie, ?e zamiast

oddali? si? od spraw ziemi i spojrze? na nie z wy

soka, umys? wg??bi? si? w ziemi? i o?lep? do re?

szty. Tak przed wiekami atomista grecki Demo

Rryt orzek?, ?e ?ycie jest dzie?em przypadku i ce

le ostateczne nie istniej?, za? rzymski naturalista

Pliniusz nie dostrzega? r.ó?nicy mi?dzy czuciem

ludzkiem a zwierz?ciem.

Matematyka nie jest s?u?k? kupca, celnika,

myncerza, budownika i gospodarza. N ie biedzi

si? o pragnienia codzienno?ci. Prowadzi wy?ej ..

ku niebu. Spojrzenie jej jest abecad?em filozofji,

g?os -

muzyk? dusz wyzwolo?ych.
Kto g?os jej dos?yszy, kto w jej drog? pój

dzie, dla tego ?ycie b?dzie nie tylko tera?niej

szo?ci?, ale i przysz?o?ci? tak?e ...

"

G?os starego baka?arza, gdy to mówi?, ozy"

wa? si? t?skny i urywany, jak skrzek ?aby na pu
..

stkowiu. Oczy ?arzy?y si? ?wiat?em natchnienia.
ale by? to ju? zimny ?ar próchna, ?wiec?cego
w piwnicy.

Tymczasem, który? z ?aków ozwa? si? z ta ...
·

wek, a g?os jego ostry, dyszkant, jak paznokciem
drapa? uszy. Ch?opiec ów wytkn?? r?k? ponad
plamy g?ów swych kolegów i przerabia? palcami
w powietrzu na znak, ?e chce przemówi?.

R?k? mia? wychud?? i d?ug?.
W szarej g??bi sali ta r?ka wo?aj?ca wygl?

da?a, jak r?ka rozbitka, wychylaj?ca si? z wodnej,
topieli.
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Wircyng, -

z?ymn?? si? baka?arz, pozna

j?c ?aka.

Scholar wsta?.

By? to wychud?y dryblas o twarzy zaros?ej
i stroskanej, jeden z naj starszych s?uchaczy aka

demji. Wysoki jego wzrost zdawa? si? ci??y? mu,

tak ?e stoj?c w ?awce chwia] si?, jak drzewo po

tr?cane wichrem. Odziany by? licho i nieschlu

dnie, biednie', ni? inni, w podkasany i niezr?cznie

?atany kubrak, z przewieszonym na rzemyku u pa

sa drewnianym kubkiem ?ebraczym, cho? ?miesz

nem zrz?dzeniem losu nosi? nazwisko- Wit cyngów,

mieszczan, 'ongi ,w stolicy s?ynnych z zamo?no?ci.

- Chc? was o co? spyta?.

Wys?awia? si? poprawn? ?acin?, lecz niewy

ra?nie, g?osem zachryp?ym. Przytem zacina? si?

nieco.

- Nie lubi?
- odrzek? K?os, - ?eby mnie

kto o cokolwiek pyta?, a zw?aszcza ty, którego
na seminarjum nie mo?na si? nigdy dowo?a?.

Baka?arz wiedzia? dobrze, dlaczego niekto

rzy ?acy opuszczali nauk?. Z biedy. Aby ?y?,

?ebrali lub starali si? zapracowa?, nie zawsze

w sposób godny uczniów akademji. Wynajmowa
li si? dla polemicznych utarczek stronnictw do

rozdawania mi?dzy gawied? druków z obelgami,
wiwatowali na czesc przeje?d?aj?cych karet

w oczekiwaniu datku, a byli i tacy, co p?akali na

pogrzebach nieznajomych tak ha?a?liwie, ?e w k?t

p?aczki pogrzebowe.

Wircyng by? zdolniejszy od innych i miewa?'

inne, cho? równie lekkie zarobki.



-10-

- Podobno uk?adasz pochlebne rymy na

imieniny i ?luby kupców i rzemie?lników?

Nie on jeden.
Wielu ?aków uk?ada?o na zamówienie listy

mi?osne, pro?by i nawet wiersze, nieraz wcale

udatne, a ?artobliwy wiersz ?aka S?oty O zacho

waniu si? przy stole by.? powszechnie znany.

- Jeste? poet??
- Jestem poet? od kiedy przesta?em pisy-

wa? wiersze.

- To dobrze. M?dro?? wyczerpuje si? przez

zbytek s?ów. B?dzie ci to kiedy? osobno poltezo
ne za zas?ug?.

- To przez skromno??. Takich wierszy jak

Horacy lub Owidjusz utworzy? nie zdo?am, agor
..

szych nie chc?.
- Oby? równie przez skromno?? by? mniej

mowny.

Przyjdzie czas, ?e zamilkn?.

Pow?tpiewam, czy to kiedykolwiek na"

.st?pi.

Oby nast?pi?o jaknajpr?dzej. Nie b?d?

wtedy musia? goni? za kawa?kiem chleba.

- I za kieliszkiem wina, za które jednak nie
.

p?acisz, bo jak s?ysz?, który? szynkarz wywiesi?
-twe nazwisko na karcie na drzwiach swej gospo

..

dy, razem z nazwiskami innych nie?yczliwych
.swych d?u?ników. Wstyd to dla bursy jerozolim

skiej, w której mieszkasz, i nie na to kardyna?
Ole?nicki i kanoni.: D?ugosz bursy w minionyc
-czasach dla ucz?cej si? m?odzi budowali, aby ta"
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cy, jak ty i tobie podobni, korzystali w nich z przy
...

tulku.

-- N?dza nie wstyd.
-- Królestwo bo?e w nas jest, nie zewn?trz

nas. Jedyna n?dza ludzka to n?dza ducha.
-- Ca?e bogactwo mego ducha odda?bym za

libr? kie?basy.
Kilku ?aków zachichota?o g?o?no. Który?

z tylnej ?awki poci?gn?? Wircynga, za r?kaw, aby
usiad?.

Nlera? ju? zabawiano si? jego humorem, któ ...

ry dziwnym sposobem ??czy? si? z jego ubóstwem,

podobnem do weso?ego ubóstwa wróbla.

I\?os patrzy? na? z pos?pn? rozwag?.
- -

Okazuje si?, ?e? zmyli? drog? nauki. Po'"

winienby? raczej do jatek rze?niczych pój??, ni?

do szko?y. Cho? niewiadomo, co by? zyska?, mo

?e i gar?ci flaków nie.

- By? mo?e. Nie ?atwo ?y?.
-- Wi?c tobie si? zdaje, ?e ty ?yjesz?

-- od-

rzek? nauczyciel zgry?liwie.
-- Zycie twoje? Czem

jest? Z?udzeniern.; Za jedno to, czy jeste? cz?o

wiekiem, 'czy by?by? mrówk?, drzewem lub kamie

niem, bo w tym razie w nlesko?czono?ci rzeczy

te nie ró?ni? si? pomi?dzy sob?.

?ak stropi? si?.

Westchn?? g??boko.
- Przecie? jednak pragn? nie trac? na-

dziei, ?e mog? si? udoskonali?.

-- Ty?
.

-- Ja. Wierzycie mi?

Baka?arz pomy?la? chwil?.
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Wierz?.

Czy? to jednak dla mnie mo?liwe? .

Mo?liwe. Ka?dy cz?owiek mo?e swej du-

szy nada? pi?kny kszta?t i uczyni? j? nie?mlertel

n?. Dusza, wedle Arnobjusza, nie jest nie?mier

teln? ju? odrazu, ale tak? dopiero sta? si? mo?e.

- Cho? zdaje si?, ?e dusz? ludzkq, o której
nic niema w Pi?mie, wymy?li] dopiero ?wi?ty Ju

styn, a raczej ucze? jego Teofil antjoche?ski.
- - Nie. Sk?d?e? Nie wymy?li? duszy ?wi?ty

Justyn, jeno gwia?dzist? cz??? cz?owieka tak na

zwal.
_ Czy potrafisz si? zdoby? na wznios?o?? wy

rzeczenia, cierpie?, bo cierpienie oczyszcza du

sz?, tak jak ogie? oczyszcza ?elazo? Powiedzia

nem jest, "po?wi?cajcie si?, a b?dziecie ?wi?tymi".

Ci, którzy tego nie umiej?, umieraj? na wieki ju?
za ?ycia. Ta niewiedza i nico?? ich jest pie

k?em.

- Platon nie po?wi?ca? si? dla nikogo.
- Platon? Jaki? niedorzeczny przyk?ad obra-

?e?! Je?li kto, to on w?a?nie. Nie dla spo?ecze?
stwa z tego ?wiata i swego czasu, ale dla pa?
stwa przysz?o?ci Czytaj?c jego wiersze, mówi?
o jego poezjach nie o traktatach, wida?, ?e nie

on, ale sam jego duch ?y? na ?wiecie. Legenda

poga?ska baja?a te? '0 nim, ?e by? pó?bogiem, uro

dzonym z niewinnej dzieweczki jo?skiej i Apolli

na, i ?e s?owiki zlatywa?y si? z ?wiergotem do je

go kolebki dzieci?cej. By? to cz?owiek, o którym

Laktancjusz by móg? powiedzie?, ?e by? "dzie?em
bo?em".

Wircyng spojrza? z pode?ba.
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- Mia? dom z pgrodem, a dla op?acenia
swych rozkosznych uczt i zbytków skupywa? olej
i z grubym zyskiem wy?y?at do -Eglptu.

Powiedzia? to po polsku, nie, jak zwyczaj wy
...

mage], po ?acinie, ale ksi?dz w tej chwili nie

zwróci? na to uwagi.
-

Bajki. Platon pochodzi? z krwi królew

skiej, a gdyby nawet tak by?o, jak powiadasz, to

tern bardziej zas?u?y? na uznanie, ?e ?ycie bie??
ce wy??czy? poza siebie. Zapewne do tego po

...

mog?o mu, ?e zna? Pi?cioksi?g Moj?esza i wogó
Je Stary Testament, i to nie w pó?niejszym ?WIec'"

kim uk?adzie, ale z pierwszych czystych jego ?ró

de?. Kiedy? ko?ció? bez przeszkody zaliczy go

pomi?dzy swe proroki.
Baka?arz zakaszla? si?. Kaszla? i kaszla?,

a gdy odetchn??, chcia? dalej prowadzi? nauk?

matematyki.
Wtem nowy, nieledwie dziecinny, g?os za

brz?cza? w sali, i w ?awce wsta? ni?szy od Wircyn

ga cie? ?aka.

- Czy ja móg?bym powiedzie? co? do s?ów

mego kolegi?
Wida?, ?e nie godzi? si? na my?li, wypowie

dziane przez baka?arza, ho ton g?osu mia? zao

gniony i przekorny. K?dzierzawa jego g?ówka
z blaskiem zawzi?to?ci w oczach .

zamajaczy?a si?

wyra?nie u podnó?y fresków na ?cianie.

By? to Oswald Raltymond, rodem Szkot, ja

kich wielu, z kupieckich rodzin, w Polsce osiad ..

lych, ucz?szcza?o do akademji. W?cibski i gada

tliwy, ?mia?o wkr?ca? si? na lekcje i seminarja.
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wy?szych lat i innych wydzia?ów, i, zdaje si?, ?e

na chwil? nie ustawa? kr??y? my?l? po bezkres"

nych dziedzinach wiedzy.
I teraz nie wytrzyma?, ?eby si? nie odezwa?.

- ?ywoty Plutarcha i ?ywoty ?wi?tych za"

wieraj? pochwa?y cnoty, a? zazdro?? bierze. Ja

bo i podziwiam ich, oraz zazdroszcz? tym ?wi?tym
i bohaterom,

Przez zwi?d?e usta K?osa przewin??o si? pra-
-

gnienie u?miechu.

Patrzy? na ch?opca nie bez clekawo?ci, bo

Raltymond czyta? wiele, prawie, ?e ?yka? ksi??ki,
cho? mo?na by?o podejrzewa?, ?e ch?on?? tak

nauk?, cz?sto bez jej g??bszego rozumienia.

- Znasz ?ywoty ?wi?tych?
- Znam. Czyta si? je u nas w domu g?o?""

no, zawsze w niedziel? popo?udniu.
_. Masz w nich pi?kne wzory do na?lado

wania.

M?odzie?czyk potrz?sn?? wichur? swych kr?

tych w?osów.

- O tak, tylko ?e dzi? inne okoliczno?ci.

- Tem -gorzej dla okoliczno?ci. Trzeba i??

przeciw nim, i dlatego ostrzegam ci? przed grze""

chem ob?arstwa makagig? i owocami zamorskie

mi. Wszelka wstrzeml??llwo?? to pierwszy sto-

pie? na drabinie Jakóbowe].
Raltymond by? synem wdowy po kupcu to ...

warów zamorskich, sprowadzanych Wis?? na w?a ...

snych szkutach. M?oda ta kobieta, wygl?daj?ca
raczej na jego siostr?; ni?li matk?, co dnia od

prowadza?a go do szko?y, tkaj?c mu na po?egna-
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nie do kieszeni s?odkie bakalje, które on nast?p
nie szczodrze, na prawo i lewo, rozdziela? mi?dzy
kolegów.

Na ?art baka?arza rozpogodzi? si? na chwil?.
- Wyznam wam, ?e chcia?bym co? zdzia?a?,

a nie wiem, jak si? zabra? do tego. Co? wielkie

go. Jaki? czyn.
- Je?li ci? n?c? czyny krwawe, to zaci?gnij

si? do wojska.
? Czego? móg?bym tam dokona?? Jest POM

kój. Zreszt? do wojska nie pu?ci mnie moja ma"

teczka, a ja nie móg?bym zostawi? jej samej.
- Nic na tern nie tracisz. Wypraw krZy?OM

wych ju? oddawna nie zwo?uj?. A inne wojny
o có? s?? O dobra materjalne. Czyn? Czy ro

zumiesz go w znaczeniu fizycznem tylko? Nikt

nawet na chwil? nie jest bezczynny. Dzia?a sa

mem swem istnieniem. To te? niema w?a?ciwie

ró?nicy mi?dzy spokojem a czynem, ruchem a bez

w?adno?ci?.
- Czy nic nie zmieni si? nigdy?

.- Ach, - odrzek? baka?arz. - Od nas to

wy??cznie zale?y. Gdyby wszyscy tak szczerze

.

o tern my?leli, jak g?o?no to wyra?aj?, to Polska

sta?aby si? pa?stwem poetów i filozofów. Idea?em

i s?o?cem ludzko?ci.

- Czy b?dzie tak kiedy?
- Nie.

Wircyng wci?? sta? w ?awce, jak gdyby jesz

cze spodziewa? si? co? us?ysze? dla siebie. Dwuch

czy trzech z dalszych ?awek .przysiad?o si? bli?ej
.

Raltymonda, aby lepiej s?ysze? dyskurs.

l'
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- Czemu? - wyszepta? który?.
- Czemu? - powtórzy? inny.

M?ody Szkot spyta? g?o?no:
- Trzeba, aby wszyscy stali si? bohaterami

i ?wi?tymi. A co by mog?o sprawi? t? odmian??
Baka?arz odrzek? z naciskiem.

- Wola.

W sali nasta?a cisza. Tylko wiatr szumia?

'w kominie, rozwiewa? matni? popio?ów i zanurza?

si? w p?omienie, a wówczas malowid?a ?wieci?y
z?otemi ,grzywami ?aru. Dalekie postacie Muz na

?cianie i g?owy ?aków, stercz?ce nad smugami

lawek, mieni?y si? jak zgorzelisko, migotaj?ce na

przemian ?wiat?em i ciemno?ci?.
K?os ogarn?? spojrzeniem te widoki nikn?ce.
- Istnieli?my zawsze,

- powiedzia? ?elcha.

- I ja, i wy, i profesorowie akadernji, i koledzy

wasi, i nikt z was, je?li jest, nie przestanie by?
w przysz?o?ci. Co jest, nie przepada, a z oczu

si? usuwa, bo d??y do boskiej przystani. By?a
te? ju? ta rozmowa nauczyciela z uczniami kie ..

dy?, przed wiekami, u portyku domu w ulicach

Aleksandrii lub w ogrodach Perypatetyków. I po

'wtórzy si? ta rozmowa jeszcze nieraz, a? zabrzmi

pe?niejsza ?wiat?a i bli?sza kresu.

Powiedza? to tonem stanowczym, kt,óry ury
....

wa? i niejako ko?czy? dyskusj?.
'

Który? z ?aków wsta?, aby wmi?sza? si? do

rozmowy, lecz baka?arz skinieniem r?ki nie do

pu?ci? go do g?osu.
-- Niema si? o co pyta?. Ciekawo?? sw?

najlepiej jest prz?mllcze?. Wod? z bagn,,-, Sd,
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Kto chce uczyni? czyst?, niech zostawi j? w spo

koju. I nie wygl?daj?c z okna, mo?na dojrze?
drog? do nieba.

Nik?y jego g?os rozlega? si? po?ród murów

bez echa, jak dzwon, zawieszony w pró?ni.
Starzec tar? palcem czo?o i odchrz?kiwa?,

'pragn?c dope?ni? niedomówienie, pozosta?e z ro

zmowy.

Pragn?? wiary dla innych, ale nie wiedzia?,

sk?dhy przyj?? mia?a.

Uwierz? chyba cudem.

Chyba ?eby Sam Chrystus?
Je?li rzeczywi?cie, jak wie?? nios?a, niepo ..

znany chodzi po ziemi?

Chyba, ?eby On Sam, Chrystus, zaszed? do

Krakowa, do akademji, po?ród tych niewiernych

Tomaszów, i da? ?wiadectwo prawdzie. Chrystus

przyrzek?, ?e po raz trzeci zejdzie na ziemi?,
i ca?e jestestwo baka?arza przenika?o wspomnie
nie ej obietnicy i oczekiwanie jej spe?nienia,
a szczególnie teraz, gdy w królestwie nauk widzia?

si? b??dz?cym pociemku, jak w labiryncie.
Rzek?:

- Gdzie prawda? Kto wie? Czy daleko?

Nie. Tu? blisko. W twojem sercu. Tylko w ser

cu. Tylko w sercu ?ywie ogrójec cnót i pobudo ...

wa? si? mo?e on Ko? c i ó I N i e w; d z i a I n y, który

przeczu? jeszcze ?wi?ty Augustyn.
K?os rozczuli? si? swem marzeniem i zda"

wa?o mu si?, ?e niby na skrzyd?ach niós? swych

s?uchaczów,
Nikt nie odezwa? si?, by?o cicho, tylko z je-

A. Wysocki: Zaba?y M?drców.
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dnego k?ta, w?ród ?awek, od czasu do czasu, do ...
·

latywa? suchy i niesamowity trzask, jakgdyby za

bawiano si? tam gr? w ko?ci. Szmer ten podo

bny by? te? do szelestu papieru.

Nauczyciela tkn??o podejrzenie i poleci? je
dnemu z uczniów powtórzy? na g?os ostatnie swe

s?owa.

Nagle w ?awce powsta? gwa?towny rozruch.

Dwaj ?acy wyrywali sobie jaki? drobny przed
miot i nawzajem ok?adali si? ku?akami. W -nie'"

spodziewanej tej bójce pada?y z ich ust obelgi,

odpowiednie raczej dla cuchn?cej piwem gospo

dy podmiejskiej', ni? dla, obronnej w cisz?, ?wi?ty

ni m?dro?ci. Ch?opcy tak si? zacietrzewili w gnie

wie, ?e a? przedmiot ich wa?ni, ksi??ka, wysun?

?a si? z r?k na pod?og?. Nim si? spostrzegli, ju?

inny ?ak porwa? ksi??k? z ziemi i ze z?o?liw?

us?u?no?ci? zaniós? na katedr? profesora.

Ksi??ka by?a obszarpana i wytarta, i K?os

my?la?, ?e to czyj? szkolny podr?cznik, matema

tyki czy muzyki. Lecz, gdy przechyli? kartki do

?wiat?a, bezkrwist? jego twarz roz?arzy?a ?una

wstydu.

By?a to haniebna broszura polityczna Anoni

ma, satyra, której d?wi?czne polskie rymy ocie

ka?y ?ó?ci? i b?otem.

Ksi??ka, s?dz?c po kszta?cie wyra?nych liter,

t?oczon? by ta w drukarni ?azarzewskiej, która

rozporz?dza?a w?asn? odlewni? czcionek, lub te?

hy? mo?e u Wierzbi?ty. Opatrzona by?a w drze

woryty z karykaturami wy?miewanych w niej osób,

karykaturami bardziej bezczelnemi, ni? zastosowa-
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ne do nich wiersze. I tak, poprzedni kanclerz

akademji \ biskup krakowski, Zebrzydowski, przed

stawiony w postaci ?ar?ocznej hieny z mitr? bi

skupi? na g?owie, obgryza? z pier?cieni palce tru

pa jakiego? kanonika. Poni?ej, u spodu obrazka,
widnia? wierszyk, wierszyk dowcipny, szyderczy.

Najprawdopodobniej pisa? go Miko?aj Rej z Na

g?owic, zwany Sardanapalem z Nag?owic, bo styl
wiersza zdawa? si? szumie? pijanym i brutalnym

ha?asem, tak jak ?ycie tego niespokojnego war

cho?a i g?bacza. I jaka? przy tern przewrotno??
w przedstawieniu rzeczy. O procesach o sched?
z krewnymi zmar?ych cz?onków kapitu?y, czy te?

mo?e z sam? kapitu??, du?o, ongi nawet w aka

demji, trzepano j?zykami, ?e to niby wilczem pra

wem biskup to dobro zagarnia?. Jednak s?dy ni

czego mu nie dowiod?y. Biskup stawa? w ohro

nie maj?tku ko?cielnego i trzeba wierzy?,. ?e to

czyni?, nie dla siebie przecie?, ale z mi?osierdzia

dla chorych i ubogich. Dalej, na nast?pnej karcie

ksi??ki Anonima, autor wy?miewa? biskupa po

zna?skiego i poborc? ?wi?topetrza, Latalskiego,
za rzekomo zbyt krewk? sk?onno?? do kobiet.

Wiersz ten, uszczypliwy i ca?y w ruchu, zdawa?

si? fruwa? w powietrzu, jak motyl lotny i lekki.

Nie. Tych rymów nie zdo?a?by u?o?y? Rej, nie

douk, to raczej druh jego burd, równie, jak on,

odst?pca od wiary, szkoda, ?e wi?cej ukszta?co

ny, poeta, Andrzej Trzycieski. A drzeworyt s?

siedni? Zgodnie z wierszem szkalowa? cze?? hi

skup? przedstawiaj?c go jako symoniaka i bez

wstydnika, otoczonego ser?je? na?o?nic, poma-
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gaj?cych mu przy obliczeniu stosów pieni?dzy.
'Znane oszczerstwo! Obecno?? m?odych kobiet

na swym dworze biskup sam, wobec stanów sej-

mowych, usprawiedliwi? o?wiadczeniem, ?e by?y
to s?u?ebne, praczki. Ale potwarcy nikomu, na

-wet zas?u?onemu biskupowi warmi?skiemu, Ho z ...

juszowi, nie przepu?cili, ukazuj?c go u stóp ogro-

mnego tronu papieskiego, na schodkach, jako po-

kornego psin?, pudlika, na dwuch ?apkach, zabie ...

gaj?cego o wzgl?dy. l tak dalej, po tych wydrwi
wani byli ró?ni pra?aci i dziekani. Karta za kar

t? próbowa?a poni?y? ich i naznaczy? pi?tnem co

raz innej z rodni i ha?by.

Nikt bez winy.

Lecz: duchowni, odk?d spami?ta?, zawsze by-
li wierni ko?cio?owi, bratniemu zwi?zkowi dzieci

bo?ych. A có? dopiero ci, ich przywódcy, ca?a

nadziej lepszej przysz?o?ci, któ? by w?tpi?, toru

j? i oczyszczaj? drogi dla powrotu Chrystusa na

ziemi?.

Lecz có? zdo?a przeszkodzi?, aby spro?ne,

k??liwe piosnki, wyl?g?e w ?mieciach ulicy, nie za

bawia?y si? targaniem imienia i domowego ?ycia

tych bia?ych krzy?owców, a ju? utwór Anonima

'prze?cign?? w swej z?o?ci najbardziej nawet jado
wite broszury i pamflety.

I o tak? ksi??k?, o paszkwil ten zatruty, a?

'J bili si? z sob? s?uchacze wyk?adu o mistyce sym-

bolów.

O m?ko!

N?dzo!
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Baka?arz bezwiednym ruchem otar? d?o?

Q fa?dy togi, pragn?c oczy?ci? r?k? z ohydy tego.
b?ota i chwyta? oddech z trudno?ci?, jakgdyhy
mu piersi przygniata?y g?azy granitu. Spar? si?
?okciem o pulpit katedry. Palce jego porusza?y
si? wolno, jak robaki, poczem r?ce osun??y si?
i opad?y, jak u cz?owieka ?pi?cego.

Dwaj ?acy stali w ?awce, czekaj?c, aby skar-l

cH ich post?pek, ale on ozwa? si? do nich bez

niech?ci, g?osem smutnym, który otwiera serca.

- Wolejbym by? nauczycielem bez uczniów

i baka?arzy? falom- morskim, albo piaskom pu-

stynnym, ni?li uczy? si? tutaj z wami.

M?odzi pospuszczali g?owy i chcieli si? uspra-

wiedliwi?.

Lecz wtem za drzwiami rozleg? si? turkot

drewnianej ko?atki pedela, g?o?ny i rozdzieraj?cy
uszy, jak trzask odwijaj?cego si? ?a?cucha.

By? to znak do zako?czenia wyk?adu.
Echo nios?o z g??bin korytarza i zawraca?o

edg?os coraz gwa?towniej rozwahanej ko?atki.

Baka?arz krzyw by? na siebie, ?e niepotrze

bnie wda? si? w spór z ?akami na temat, niezwi?

zany bezpo?rednio z przedmiotem wyk?adu, i na

wet w cz??ci nie przerobi? planowanej na dzisiaj

lekcji.

Z?o?y? r?ce do modlitwy:
- Módlmy si?.

A gdy który? z ?aków spiesznie odklepa? ?a ...

ci?ski pacierz szkolny, K?os, nie odczekuj?c, a?

uczniowie sko?cz? przywdziewa? w bocznej szat-

ni zwierzchnie swe ko?uszki, zarzuci? fa?dzisty
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swój p?aszcz na ramiona i pocz?? schodzi? z ka

tedry.
Czu? si? skrzywdzony, bezradny i zbyteczny

w?ród ludzi.

Ch?ód w dziedzi?cu bole?nie ?cisn?? mu

piersi.
Starzec spar? si? o o?lizg?? lodem ?cian?

i kaszla? z zimna.

Na polu zdawa?o si?, ?e niebo nad akade ..

mj? rozja?nia si?.

Czy to gwiazdy tak ?wiec??
Ju? pó?no.
Wieczór.



II.

Dziedziniec ?wieci? od ?niegu.

S?upy, stoj?ce rz?dem, ja?nia?y, jak strat

bia?ych olbrzymów i podtrzymywa?y kru?ganek,

który iskrzy? si? polew? z lodu i ?niegu, niby za

wieszona w powietrzu srebrna korona. U góry,
czarne okna migota?y blaskiem kryszta?u. A po

...

wy?ej niebo, b??kitne jak w dzie?, pogl?da?o na

ziemi? przenikliwem spojrzeniem gwiazd.
Staremu baka?arzowi nasun??y si? na my?l,

s?owa psalmisty:
- Pan Bóg wi?kszy jest, ni? ?wiat. Niebo

ma na palcu, niby pier?cie? z szafiru.'

Starzec czu? si? nieswojo. Chcia? ze studni

w dziedzi?cu napi? si? wody, lecz zapomnia?, ?e

studnia ju? oddawna wysch?a, i obaczywszy teraz,

-?e woda nie p?yn??a z otwartej paszczy kamlen

nej chimery, nagarn?? w obie r?ce ?niegu i ?'ako ...

rnie po?yka? rozmakaj?ce grudki. Zauwa?y? przy
...

tern ze zdumieniem, ?e dziedziniec akademji wy
...

gl?da inaczej, ni? zazwyczaj. Mury, ciemne i nie ...

ruchome, by?y podobne do ?ciosów ska? i g?stwy

lasów, przyozem zdawa?o si?, ?e zewsz?d odzy ...
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wa?y si? czyje? g?osy, echa, czyje? rozmowy, cho?

woko?o nie by?o nikogo To znów, ozywa?a si?

cisza. Cisza ?wie?ego grobu. Tak [ak gdyby lu

dzie wyszli st?d ju? dawno, poszli, przepadli, ale

ich ?ale i skargi tu zosta?y i b??ka'ty si? po

?niegu.

Czemu?

Czego chcia?y?
Któ? zrozumie mow? przesz?o?ci? A ta prze-

sz?o?? wydawa?a si? snem.

Dom by? stary.
Jeszcze król Jagie??o go naprawia?.
W tej chwili w salach szkolnych sko?czy?y

si? lekcje i bia?a przestrze? dziedzi?ca zaczerni

?a si? ruchliwem mrowiem ?aków. Niektórzy, bez

wzgl?du na obecno?? profesorów w dziedzi?cu,

ciskali na si? kulkami z ?niegu, które przelatywa?y
woko?o wynios?ego pos?gu Genjusza Nauki, kre

?l?c za sob? w powietrzu d?ugie i bia?e smugi
i pó?kola. Genjusz Nauki, wyobra?ony jako cz?o

wiek-ptak o sze?ciu skrzyd?ach, z wie?cem wa

\\?rzynów w wyci?gni?tej w gór? r?ce, wznosi?

si? na cokole ponad obrze?em studni, milcz?cy
i samotny. Ongi? ?acy uk?adali na jego pochwa

l? i na pochwa?? orze?wiaj?cego zdroju studni

pochwalne ody i zgrabne ucinki. Teraz pos?g,

ja?niej?cy ponad mrokiem, w puszystym p?aszczu
z ?niegu i ostrych sopli lodowych, wydawa? si?

by? jakim? obcym stworem, zab??kanym z kraju'

pó?bogów, który te? razem z rzesz? uczniów wy

chodzi? na miasto.

Tymczasem w?ród igraszek ?aków oberwal.
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guza lektor wydzia?u lekarskiego, kanonik krakow

ski, Montan, doktór medycyny i doktór teologji,
lecz ?e by? to, cho? uczony, cz?owiek weso?y,
wi?c, zamiast rozgniewa? si? lub obrazi?, pocz??'
baraszkowa? z ch?opcami i odstrzeliwa? si? kula ...

mi z ?niegu.
Ostatki zapustów w mie?cie podnieca?y wspól ...

n? ochot?.

Który? z ch?opców za?piewa? g?o?no:

... "Siedzi mistrz nasz przy kominie,

trz?sie brod? przy dziewczynie".

drwi?ca studencka piosnka goni?a tu i tam,

niby na po?miech sennym murom .

... mistrz... ...dziewczynie .

... mistrz... ...dziewczynie .

Kilku ch?opców pochwyci?o s?owa ?piewki

do?piewa?o dalszy ci?g strofy .

... ej ty stary nie trz?? brod?,
nie b?dziesz ty lega? z m?od?.

W tej chwili z zak?tka przybudówek zerwa?o

si? stadko wron, i kracz?c przera?liwie, pocz??o

kr??y? ponad dachem.

?acy ju? z dziedzi?ca znikli w korytarzu
o kr?g?ych ??gach, wiod?cym ku bramie, a? wresz

cie wyszli na ulic? i rozproszyli si? w morzu

wielkiego miasta.

W dziedzi?cu znowu nasta?a cisza.

Tylko s?ycha? by?o, jak warkocze wiatru mu

ska?y o szybki okien i krople ?niegowego rozto ...

pu puka?y w drewniane rynny, zako?czone blasza

nemi pyskami smoków. W?skie drzwi, widne z dzle ...
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dzl?ca na pierwszem pi?trze, stró?owa?y u pro

gów cel, przewa?nie pustych, gdy? nauczyciele,
co m?odsi i zamo?niejsi, mieszkali w mie?cie,

w bursach i kamienicach fundacyjnych.

Baka?arz K?os zosta? sam.

W akademji mieszka?, wrós? w jej mury, jak
drzewo w ziemi?, i najmilej mu by?o przebywa?

mi?dzy temi kamieniami.

Teraz musia? w dziedzi?cu poczeka? jeszcze

troch?.
Na czas po wyk?adzie zapowiedzia? by? se

minarjum i lada chwila spodziewa? si? nadej?cia
uczruow. l'1ia? na' seminarjum omówi? z ucznia

mi kwestj?, jaka jest ró?nica mi?dzy mow? anio ..

?ów, a mow? zmar?ych. Dwie to by?y mnogo?ci,
niebieska i ziemska, dwa byty, które niewidzialnie

zespoli?y si? z sob?.

Czy rzeczywi?cie tak?

I dlaczego?

Bo cz?owiek z natury jest dobry, i cho?

zgie?k ?ycia przyg?usza odzew serca, przecie
w b?ysku wzruszenia, na jedno mgnienie, wyra?nie

objawia si? jego boskie pochodzenie.

Jakie? jednak s?owo te wypowie?
Jak ów g?os duchów pods?ucha?, zrozumie??

Baka?arz stal przy studni i w zamy?leniu

pocz?? domniemania swe kre?li? na kamiennym

obr?bie studni, na ?niegu, w postaci algiebraicz

nych wzorów, wi???cych z sob? mow?. ducha w za

le?no?d od mate-jl. Wynik tych oblicze? by? dla?

-o wiele wa?niejszym, ni? ?ycie i ?mier?, gdy? do-
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piero z nich mia? wywnioskowa?, czem on sam jest
i kim b?dzie po ?mierci?

O drogach duszy có? móg? wiedzie?? Od

dzieci?stwa modli? si? o odpowied? na swe zapy

tania, rozwa?a? i oczekiwa?; ach, gdyby cho? raz

ujrze? widomy znak, us?ysze? pog?os niewyobra

?alnych sfer nie?miertelno?ci.

Gdyby raz jeden!
W pomoc innych uczonych, o których ze

?wiata dochodzi?y go s?uchy, dawno by? zw?tpi?.
Ci, ani nauki potrzebnej nie posiadali, ani nawet

wiary w warto?? nauki. Podobno te? coraz cz?

?ciej zdarza?o si?, ?e jaki taki do której? akade

mji niemieckiej jedzie po stopie? doktora, i tam,

w trzy lub cztery tygodnie, bez pracy i zdawania

rigorozów, jeno sypn?wszy pieni?dzmi z mieszka,

tytu? i dyplom doktora uzyskuje. Pó?niej do kra ..

ju z t? sam? pró?ni? w g?owie wraca i o stano

wisko oraz intraty zabiega.
K?os nie zna? tych nowych doktorów i zre ..

szt? wogóle, o ile mia? mówi? z kim?, to wola?

rozmawia? z kimkolwiek innym, ni? z uczonymi,

nawet z kim? prostym i niewiedz?cym, za? naj

ch?tniej z sob? samym.

Tymczasem gwiazdy na niebie oddala?y si?

wy?ej i wy?ej, w dziedzi?cu czyni?o si? coraz de ..

mniej i zdaje si? d?u?ej nie hy'o na co czeka?.

Nie przyszed? nikt.

Do wieczerzy i wspólnych modlitw by? jesz

cze czas i K?os, nie wiedz?c, co by mia? z sob?

pocz??, skierowa? si? ku kwesturze, aby dowie

dzie? si?, czy nie by?o dla? listów ze ?wiata.
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Ale nie doszed? i pó? drogi.

Przystan?? jak wryty.
Oto na z?omie s?upa obok schodów, siedzia

?a gromadka jakich? przeogromnych ptak/ów.
W akademji wsz?dzie by?o wiele or?ów piastow

skich i jagiello?skich, kowanych z szarego ch?ci? ...

·

skiego marmuru lub czerwonego ?wi?tokrzyskiego

granitu, obecnie ju? wyblak?ych i prawie ?e prze
...

zroczystych ze staro?ci. Lecz te ptaki wida? tu

by?o po raz pierwszy, a sztywne i martwe wygl?

da?y, jak gdyby ?pi?ce lub te? zamarz?e z zimna.

Baka?arz znal te ptaki.

Ucieszy? si?, ?e je znów widzi.

G?ow? zadar?, usta otworzy? i roz?o?y? r?ce

ze zdumienia, ze zdumienia i rado?ci.

Zna? te ptaki w swych latach pachol?cych.
Zna? wy?mienicie nie tylko ich nazwy ale i prze

...

znaczenie ka?dego.
Ptaki my?liwe.
Ile? razy, gdy kardyna? Fryderyk by? kancle

rzem akadernji i jedn? z parterowych sal szkol ...

nych u?yto przygodnie na sokolicz rni?, wymyka?

si? tam od nauki, aby pie?ci? lub karmi? ptaki.
W codziennej za?y?o?ci z psiarzami, sokolni ...

kami i stajennymi kanclerza, ?e dla wywczasów

wn?cali si? do izb i kuchni akademji, ?wawy ?a

czek dosiada? koni, które popasa?y w dziedzi?cu,
i nawet uczestniczy? w kilku ?owieckich wypra

...

wach.

Jakie ziemie zwiedza?, my?l nie ogarnie.
Jak Polska d?uga i szeroka.

Bo kanclerz, mi?o?nik ?owów, jak wszyscy Ja-
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giellonowie, i w tern wi?cej od nich, a nawet od

swego stryjecznego dziadka, dzikiego Witolda, za

ciek?y, niepohamowany, zim?, latem, na coraz no-

. we ci?gn?? my?liwskie wyprawy. Strzela? tury
w puszczy jaktorowskiej i skwa?skiej, kozice na

Spi?u, ?osie i suchaki we wschodnich wojewódz
twach pa?stwa.

Ile? pachol?ciem prze?y? wtedy przygód!
Nie wiedzia?, ?e je pami?ta? i ?e jeszcze

móg? je pami?ta?.

Przygody niespodziewane, zbroczone krwi?
walki skrzydlatych drapie?ców z bezbronn?, p?o

chliw? zwierzyn?.

Czy teraz to one? soko?y i rarogi?
Te same?

Inne?

K?os patrzy?, patrzy?. Widzia? coraz inaczej.
Raz obielone ?niegiem, to znów w pelnem i bar

wnem upierzeniu.

Gdyby by?y nie tu, ale na polanie w knieji?
Czeka?, wnet raróg o b??kitnym dziobie rzu

ci si? dla pochwytu cietrzewia czy g?uszca, albo

skoczy ku niebu, przebije ob?oki, a? pod bramy
s?o?ca dla rozprawy z czapl? lub ?órawiem.

Sokolnicy podjudzaj? napastnika wrzaskiem

do walki:

- Go?! hu! hu! go?!

Gnaj? w ?lad polem, lasem. On za nimi kon

no. Boi si? zlecie? z konia, zw?aszcza, ?e kardy

'na?, przez ?art, kaza? go, malca, wsadzi? na ka

rego fryza wysokiej miary, od wszystkich innych

ogromniejszego cia?em.
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W pami?ci majaczy si? teraz inny obraz po

lowania.

Jakie? oparzeliska, ?iemne bagna" a dalej,
w?ród zielonych szuwarów, okrutne widowisko.

Szare, krwi ??dne soko?y-p?ywacze rozdzieraj?
wodne kaczki, a przydatne im do pomocy ma?e

krogulce, drzemliki i kanie nios? pop?och w?ród

wód i sitowia.

Królewicz Fryderyk rozochocony zach?ca

ptaki wo?aniem:

- Go?! zabij!
I sam szyje w wodnych zbiegów strza?ami

z ?uku, bo nieustraszony my?liwy nie ima? si?

rusznicy, u?ywa? jeno luku, a na grubego zwierza,

dzika czy nied?wiedzia, szed? samoczwart z oszcze-
,

pem w r?ku .

. K?os w tej chwili a? ?cierp? od tych wspo
..

'mnie?.

Szcz??liw, ?e to czasy minione, cho? równo ..

cze?nie nie przestawa? widzie? okrutnych my?li ..

wych.
Mia? w tej chwili jakby drugi wzrok.

Wiedzia?, ?e naprzeciw nie te ptaki siedzta?y
na przymurku, .ale ?e by?y to kopczyki ?niegu, za

marz?ego od wilgnych opadów z dachu. Widzia?

to wyra?nie, jednak stokro? ja?niej i bli?ej widzia?

my?liwe ptaki kardyna?a w ich ?wie?ej i malowni ..

czej krasie. I gdy ogl?da? je w my?lach, drapie?
ne ptaszyska, niektóre jeszcze w kapturach na

g?owie, napuszy?y pióra, zad?wi?cza?y dzwonkami
i ?a?cuszkami i ciauka?y ochoczo, zrywaj?c si? do

lotu. Stary baka?arz pocz?? nawo?ywa? ptaki ?wi ..
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stem, ochotnie pokrzykiwa?, klaska? w r?ce i wy

machiwa? biretem. Zdawa?o mu si?, ?e czas co

fn?? si? w biegu, ?e jest jeszcze dzieckiem i bawi
,

si? z ptakami.

Nie s?ysza? rozg?o?nego szumu miasta, który
z dali, z za murów, dolatywa? na dziedziniec.

Ta?czono i ?piewano.

Coraz nowe piosnki, szybciej ni? kwiaty na

wiosn?, wykwita?y z ruchliwego ?ycia miasta.

Niektóre w barwach politycznych. Jak ta

'stara piosnka o bracie stryjecznym króla Jagie??y,
wielkim ksi?ciu litewskim, Witoldzie.

.

"Witold idzie po ulicy" ...

Albo te? dowcipne wier szyki o nie lubianej powsze

chnie Bonie, matce panuj?cego teraz króla. Prze

wa?nie jednak ?piewano na pochwa?? rozkoszy mi

?osnych i dobroci napojów gor?cych, wódki i wina.

Rós? ruch pojazdów.

Tworzy? zam?t, który g?ównie z Wielkiego

Rynku t?oczy? si? przez wyraj ulicy ?wi?tej Anny,
i .stuka? w bramy domów. Po grudzie skaka? so

literek na dwie osoby, skaka?, jak gdyby w ch?op"
skim ta?cu moreska, i rozsypywa?' si? w brz?ku

sa?, mkn?cych w dali z muzykantami i ?piewaka
mi. Jaki? was?g zatrzeszcza? podobnie do klekotu

bocianów lub znów puka?, jak ciosy cepów o kle

pisko. Czasami znów zadudnia?a kareta na pasach,

ogrzewana piecem i dymi?ca sadzami. A w?ród

tego zagmatwanego ha?asu zabawa z domów prze

nosi?a si? na ulic?. 'Gospodarze zastawiali biesia-

'tlne sto?y pod bramami kamienic. Za? inni, w do-
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mach, rozochoceni tanecznicy rzucali z okien dla

pospólstwa gar?cie drobnych pieni??ków.

?piew i muzyka karnawa?u przelewa?y si?
w ulicach i placach miasta i wype?nia?y dziedzi

niec akademji gwarem i ?miechem.

A K?os sta?, jak og?uch?y.
Co? s?ysza?, ale g?osy te t?omaczy? sobie ca?

kiem inaczej.
Widma ptaków ?owczych dawno ju? pierzch?y

z dziedzi?ca, a teraz woko?o otacza?a bakalarza

girlanda blasków, to zjawiaj?cych si? tu? blisko,

to znów gin?cych w?ród mroku.

Co to jest?
Co si? dzieje?
Baka?ar-z w zaciekawieniu powstrzyma? ,pd

dech, powstrzyma? takt serca i mruga?. powiekami.
Niektóre z przelatuj?cych ogników zmienia?y

si? w echo i twarze ludzkie.

Nowi uczniowie akademji, inni, nieznani, czy

mo?e dawni, wierni i pami?tni?
Oni?

Ach, tak.

W wirze ?wiate? migota?y ju? barwy ich okry?

'pachcl?cych.

Rozpoznawa? dok?adnie.

Obok kontusików i delijek szlacheckich zgrze

bne ch?opskie ?witki, a wcale sporo ich b'y?o, bo

starostowie w Polsce nie wzbraniali, jak to bywa
lo zagranic?, aby kmiecie i so?tysi ?anowi dzieci

swe do szkól posy?ali.
Po?ród nich m?okosi, l?ni?cy wystawno?ci?

ubra?, po?yskuj?cy pier?cieniami. To m?odzie? li-



- 33-

fewska. Litwini, niegdy? wrogowie, ?uplezkieml za-c

gonami rabowali Mazowsze, w??om czczonym

i piorunom z nieba si? k?aniali. Przed wypraw?,

na cze?? boga wojny przeprowadzali ?wi?tego ko

nia mi?dzy ostrzami w?óczni i na ?wi?tynnej ??ce

zabijali je?ców.
Lecz zezasem pozwolili, si? ochrzci?, przy

brali do swych herbów herby szlachty polskiej,
i za ostatnich Jagiellonów coraz cz??ciej przywo

zili dla nauki synów swych do Krakowa. Ci ró?ni

Kierzgaj?owie, Montwily i Arcyny, (Ioszta?dzi,
.

od

króla I-1endoga i Gli?scy, od chana tatarskiego
ród wywodz?cy, Zabrzezi?scy "palatyni troccy

,t

. i inni, z mo?nych rodów Ostików, Ginzbutów,

Hamszejów i Surynów. Litewscy bojarzy Rutni,

ksi???ta, kniazie i pomniejsza szlachta lenna. Obok

nich widni byli ?acy, ubrani z cudzoziemska,
w kryzach, mantylach i po?czochach. ?acy z W?

gier, Czech i Niemiec, a nawet a? z Hiszpanji.
I teraz wszyscy oni zbli?ali si? ku bakalarzowi, ale

na chwil?, na jedno mgnienie oka, bo wnet rozpra

szali si? w?ród mroku.

A wi?c s?, jak przeczuwa?. ?yj?. Cho? dawno

odesali st?d, zapomnieli o akademji lub zmarli.

Jednak nie. Wzruszeniem naj m?odszych lat, mi?o

?ci? wiedzy, o?wietlon? ?ask? nieznan?. zaw,sze tu

?ywi i wieczni.

Niby nowa ludzko?? zma twychwsta?a.

Blizcy, a da lecy.
Czemu? tak zmienni? tak krótko?

Chwilami raczej odczuwa? ich obecno??, ni?li

móg? dojrze? ich oczyma. Wi?c próbowa? zatrzy-

l\. Wysocki: Zabawy M?drców. 3
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ma? duchy spojrzeniem, przyczer? wyci?ga? r?ce,

jakby te ?wietliste kszta?ty mia? obj?? i przytuli?
do piersi.

Gdyby kto? obcy by? wówczas w dztedzl?cu,

by?by s?ysza?, jak stary baka?arz dr??cemi s?owy

powtarza? w glos.
-

... dzieci... dzieci moje ...

Obrazy ich postaci m?ci?y mu si? w oczach.

Ju? znów widzia? ch?opców, ale tak czego?

daleko od siebie, tak daleko, jakby jeno w wyo

bra?ni. A oni zdawali si? nie wiedzie? o nim,

nie zwa?ali na? wcale, zajmowali si? swemi spra

wami. A by?o ?aków sporo i nie dziw, gdy dzi?

niewiadomo czy stu, to za m?odych lat baka?at za

oko?o czterech tysi?cy ?aków ucz?szcza?o do aka

demji. Teraz, jak w zwyk?ym przed laty dniu

szkolnym, najm?odsi. nowicjusze i dzieciuchy, pl? ..

taj?c si? z k?ta w k?t, przepowiadali sobie lekcje
na dzie? nast?p y. Niektórzy, przysiad?szy na

przyzbach wzd?u? ?cian, jedli, lub, skupieni w gro

madki, naradzali si? w sprawach swych burs i sto

warzysze?.

Odr?bne d?wi?ki ?aciny tych m?odzie?ców

z ró?nych krajów nie psu?y mi?dzy nimi milej

zgody.
Wrócili tu po tylu czasach.

Wróci?o dawne, t?umne ?ycie akademji.

?ycie, marzenie.

I zdaje si? teraz zeszli si? tu w jednym i tym

samym celu, bo rozproszeni tu i owdzie, naraz,

gromadnie, d??yli do auli i przystawali po obu

stronach wej?cia.
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Drzwi auli okala? portal z bronzu, rze?biony
w sploty d?bowych li?ci. I drzwi te, zwane przez

m?odzie? Z?ot? Bram?, widne by?y z daleka mi?"

dzy s?upa/ni dziedzi?ca, ponad ?nie?nym kobier

cem wschodów. Aula mia?a i boczne wej?cie,
a g?ówne drzwi, Z?ot? Bram?, otwierano jedynie
na uroczysto?ci akademickie.

W tej chwili aula, otwarta na o?cie?, gorza?a
blaskiem tak jasnym, ?e ?ó?te wst?gi ?wiec, sp?y

wa?y a? na ?nieg dziedzi?ca.

Nagle zadr?a?a cisza.

Zad?wi?cza?y ?ywe mi g?osami wszystkie dzwo

ny Krakowa i na skrzyd?ach melodji ponosi?y my

?li baka?arza.

Nigdy jeszcze dzwony nie odzywa?y si? w ten

sposób.
Dzwonienie to nie by?o gwa?towne i pospiesz

ne, jak na trwog?, a tak?e i nieodmierzone i je

dnakie, jak w ?wi?to. Serca dzwonów rozko?ysa?y

si? w?ród niesko?czono?ci, jak gdyby bez pomocy

dzwonników same sobie ?piewa?y, powiadamiaj?c
.

si? o czem? i nawo?uj?c wzajem.

Czy? si? nie myli??

Czy dobrze s?ysza??

S?yszy.

D?wi?ki gnaj? p?dem i miotaj? si? z takim

?oskotem, ?e mu omal g?owa nie p?knie.
Jaka? donios?a tego wo?ania zapowied?.

Zapowied? wa?nego zdarzenia.

A by?o tego tak wiele, ani policzy?, cho? ka?

dy zosobna ?atwo by?o rozpozna?.

Najpierw z wie? pobliskiego ko?cio?a ?wi?tej
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Anny, z parafjalnego ko?cio?a Panny Marji i z ko ..

?cio?a ?wi?tego Krzy?a, wydar?y si? d?wi?ki cien

kie i powiewne. I lecia?y chy?ej, ni? ?wiergot pta

ków, gdy z ?witem dnia spiesz? na swe gody we"

selne. Co? podobnie, jak w lecie, w polu, na po"

witanie s?o?ca za?piewa?y ?wierkliwe sikory, zalot

ne czy?yki i ?wierkliwe zi?by, a p?ochy skowronek

wtórzy? im swym trylem ?askotliwym i niebosi??

nym.

Dzwon jeden bez przerwy powtarza?:
-- Id?! Id?!

Drugi dzwon zapytywa? urywanym g?osem:
-- Dok?d? Dok?d?
-- Id?! - powtarza? pierwszy.
W ?lad spó?niony pod??a?, kwil?c, ma?y dzwo

nek sygnaturki ze starego ko?ció?ka ?wi?tego Woj
ciecha i dziecinnym g?osikiem ?piewa?:

-- Dzie? weso?y! Dzie? weso?y!

Gdy z królewskiej katedry na Wawelu pe?n?

piersi? ozwa?y si? dwa dzwony, Nowak i G?sior,
a z bocznych wie? zad?wi?cza?y w odpowiedzi trzy
dzwonki wikaryjskie, nareszcie gromowym basem

skrzykn?? rozka?nie te d?wi?ki w jeden chór ra

do?ci, w jeden pok?on pochwalny, wódz krakow

skich dzwonów, Zygmunt, ulany z spi?u dzia?, zdo

bytych na nieprzyjacielu. Zaczem na jego odzew

rozka?ny rozgra?a si? kapela wszystkich dzwonów

miasta i dzwoni?a muzyk? wspomnie?.

Chora?, cliora? nowego zwyci?stwa.
Powitanie w nieznanych ?wiatach.

Wezwanie!

I kogo? to?
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G?osy te. wstrz?sa?y wszystk? krew baka?arza.

Ws?uchiwa? si? w mow? spi?u, pragn?? by? powol
ny wezwaniu dzwonów, ale nie wiedzia?, co by mu

wypad?o czyni?, co my?le?. Tymczasem Z?ot? Bra

m? przys?ania?y postacie wchodz?cych, przed któ?

remi cienie uczniowskiej ci?by rozst?powa?y si? na

boki.

.

Z kart pami?ci K?osa ukazywa?a si? coraz

. nowa twarz znajoma.
Ile? wspomnie?!
Na przodzie majaczy? czarny zygzak biretów

pedeli i ?wiec?ce ber?a akademji, a o krok dalej

sun?? zast?p magistrów, dziekanów i rektorów,

w barwnych biretach, togach i futrach.

Wszyscy ju? dawno tu nieobecni, zapomniani.

Niektórych niegdy? zna?, innych tylko z por

tretów lub z op.owiada? starszych swych kolegów,
z opowie?ci.

Twarze ich, jasne od blasku: ?wiec na sali, by ...

?y powa?ne, rozmodlone, ale pogodne. Jeden z dzie ...

kanów trzyma? w r?kach bia?y rulon pergaminu.
Nie by?o w?tpliwo?ci,

Wyzwoliny!

Dawny dziekan wydzia?u sztuk wyzwolonych
niós? dyplom doktorski dla wr?czenia kandydatowi

po uroczysto?ci uwie?czenia go wawrzynem.

K?os wzruszy? si? tak, ?e nie móg? s?owa wy

mówi?. I ju? widok rozwijaj?cego si? dalej pocho
du ledwo przemkn?? mu w oczach. Barwna jak t?

cza, w krasie jedwabiu i at?asów, w przepychu

haftów, lam i guzów p?yn??a fala senatorów w za

st?pstwie sejmu i rady. Kilku z nich w strojach
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i zbrojach rzymskich, w jakich nigdy
. nie chodzili,

al jak ich jeden rze?biarz, W?och, przedstawi? na

nagrobkach w ko?cio?ach w mie?cie. Za senatora

mi, u ko?ca pochodu, majaczyli si? rajcy miejscy

w paradnych ?a?cuchach. Nie?li swe laski konsu

lów i piecz?cie, na znak, ?e ca?e miasto uczestni

czy w dzisiejszej ceremonji.
Któ? oni wszyscy?

Sk?d tu przybyli?
Poco?

Ile? to razy widzia? baka?arz takie pochody.

Tyle, ?e teraz wi?cej w orszaku by?o osób,

wi?cej s? cha? dzwonów i wcale niezwyczajny by?
dla uroczysto?ci uk?ad pochodu, bez osoby kandy
data do wy?szego akademickiego stopnia. Ów po

winienby i?? na czele, sam, zaraz za pedelami,
a przed "dztekanamt wydzia?u, a ?e tam nie by?o

nikogo, nie szed? nikt, wi?c zdawa?o si?, jak gdy
by dopiero w auli mieli zebrani na? oczekiwa?.

W ostatnich tygodniach zapowiadano tylko jedn?

dysput?, dysput? m?odego licencjata Marchockie

go, lecz to nie ta, bo dysputa zapowiedziana by?a
nie tutaj, w auli, ale w nawie ko?cio?a ?wi?tej An

ny i jeszcze nie wiadomo na kiedy.
Któ? dzi? jest kan ydatem?

Kogo to liczne zgromadzenie mia?o uczci??

K?os czeka? z zamkni?temi oczami i by? pra-

wie pewny, ?e gdy je otworzy sen zniknie.

Ale nie.

Wszystko widnia?o, jak przed chwil?, prócz

tego, ?e ziemia i mury przybra?y szat? inn?, od

?wi?tn?. Rzesze gwiazd ponad dachem zni?y?y si?
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na niebie, tak ?e, dziedziniec wygl?da?, jak ko?ció?

z tysi?cem ?wiec p?on?cych, a pos?g Genjusze
Nauki zwróci? g?ow? i skrzyd?a ku blaskom auli.

Korowód ju? przeszed?.

Uroczysto?? mia?a si? zaraz zacz??.

Dysputa, -

na jaki temat?

K?os od lat przygotowywa?' si? do dysputy
magistra, ale nigdy nie móg? si? zebra? na odwag?
i zdecydowa? w wyborze kwestji. Wieczno?? pa? ...

stwa, jako jedno?ci, wieczno?? uczu? szlachetnych
i boskie ich pochodzenie, naród Bóg, to by?y

-najulubje?sze jego tematy, zagadnienia. Jednak

-omówienie i zamiar obrony tych pomys?ów ko?czy-

ly si? na dobrych ch?ciach. Inni z jego rówie?ni ...

ków i kolegów ?mielsi byli w tym wzgl?dzie i bez

.skrupu?ów. Lecz zato on pociesza? si? prze?wiad

czeniem, ?e go, cho? tylko jako baka?arza, wi?cej
mo?e od ró?nych rozg?o?nych mistrzów i dokto

rów lubia?a m?odzie?.

I nawet teraz, w tej chwili, zauwa?y? ?e po

zosta?a przy nim garstka uczniów, garstka ko

chana
..

G?osy ich szemra?y z wiatrem:
.

-

... mistrzu, ... mistrzu ...

Nieraz ju? zwidywa?o mu si?, ?e oni, niewi

-dzialni dla oczu, nawiedzali jego wyk?ady w sali

Ptolemeusza. Zaraz te? zawo?a? ch?opców po imie

niu, z ?aci?ska, jak zwa? ka?dego z nich, niegdy?,
w czasie nauki.

Oni to byli, ci sami, ongi umi?owani jego

pupile. Czupurny m?odzik, kastellanides biecki,

Erazm Dembi?ski, wykr?tny sofista. Bladawy Mon-
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!?eluppi, hrabia toska?ski, logik niez?omny.' I Lu

.hart Kobry?ski, knia? litewski, mniej od tamtych

utalentowany, ale pilno?ci? i pami?ci? scholar

wzorowy. Bakalarz widzia? ich równocze?nie

w ró?nych miejscach dziedzi?ca. Gdzie spojrza?,

Blisko i daleko. Tak jak gdyby ich istnienie by?o
niewidzialnie z??czone z ka?dym odruchem jego

wzroku,

Spyta?:
- Czy przyszli?cie na moje seminarjum?
Nie miarkowa?, czy ch?opcy ci ?yli jeszcze

na ?wiecie? czy by?y to tylko ich kszta?ty minio

ne? czy te? jeno z?uda jego pami?ci?

S?ysza? ich szept odleg?y:
-

... mistrzu Stanis?awie, ... mistrzu ...

Wydali mu si? pi?kni, jak nigdy przedtem,

pi?kno?ci? niewinnych i ufnych dziewcz?t. M?ode

ich oczy ?wieci?y ja?niej od gwiazd na niebie. Pu

kle ?wietlistych w?osów igra?y z wiatrem.

Kto s? teraz?

Czemu si? zjawili?
.

Czy wys?ani tu byli jako ?e?cy niebiescy, aby
unie?? ze sob? ?wiat?o jego rozmy?la?, niby k?osy

dojrza?e w polu? ludzie? anio?owie? cienie? czy

duchy wcale innego ?wiata?

Od kiedy przyj?? by? ?wi?cenia i odprawia?

obrz?dki liturgiczne, anio?owie us?ugiwali mu przy

o?tarzu i podawali sakramenty. Towarzyszyli w przy
...

gotowaniach do wyk?adu. A kiedy?, noc?, gdy
w pustej celi ?ar gor?czki trawi? mu p?uca, anio?

przyniós? mu dla och?ody kubek wody z sokiem

ró?anym.
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Mia? w celi troch? nowych ksi??ek i rad by?
si? niemi pochwali?.

- B?dziemy mówili z sob?. Nie tutaj. Nie

w sali Ptolemeusza. Przejdziemy do mego poko
ju. Tam zaciszniej.

Czul, ?e ostatni wyraz wymówi? niedok?adnie,

jak gdyby j?zyk zapl?ta? mu si? w ustach i wyraz

rozpad? si? na zg?oski.
Ale oni rozumieli go dobrze.

?ak Dembi?ski spyta?:
- Czem jest s?owo?

Baka?arz cz?sto z uczniami zastanawia? si?
nad stosunkiem mowy do my?lenia.

- S?owo? TiO znak.

M?ody sofista nie poprzesta? na tej odpo-
wiedzi:

.

- Twoje s?owo?

K?os my?la? naogó? o znaczeniu s?ów, ale

pewnie, ?e chodzi mu o s?owo, przez niego wypo

wiedziane.

- Moje.
- A moje?
- Te? znak.

- Tensam, czy inny?
Inne s?owo, rzecz prosta, inne znaczenie.

Lecz to samo s?owo? z innych ust? w innych
okoliczno?ciach?

Zapytanie ?aka, oboj?tne na pozór, przeni

kn??o ca?e jestestwo uczonego.

Gdzie? skryte jest ?ród?o mowy?
Nie :potocznej i niemej mowy ludzkiej, ale

mowy nies?yszanej uchem, mowy duszy? To do-
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-plero mo?e o?wietli? zawi?o?? nauki

czy? sens ?ycia.

wy t?o ma-

Czem jest s?owo?

My?l?
Przecie? nie przypadkow? gr? liter? d?wi?

ków?

Mistrz wszystkich nauk, Arystoteles, pisa?, ?e

dusza mie?ci si? w sercu. ?wi?ty Augustyn zasta

nawia? si?, azali dusza mieszka w ca?em ciele, czy

w jednej jego cz??ci. Za? nauczyciel m?odych lat K?o

sa, profesor Jan z G?ogowy, wi?cej lekarz ni? fi

lozof, wyk?ada?, ?e dusza jest w mózgu i obrazowo

kre?li? krainy zmys?ów, oznaczaj?c granice cieles

nych w?adz duszy, a to: wyobra?ni, pami?ci i po

znania.

- Jaki? wniosek z tego? -

zapytuje ?ak Mon

teluppi.
Wniosek?

Mowa jest pusta.

A mowa anio?ów, jak s?ysza? ?wi?ty Ber

nard? Mowa umar?ych? A co wa?niejsze, mowa,

odzywaj?ca si? w t?tnie serca, rysach i ka?dym

ge?cie cz?owieka.

- Co my?licie?

?ak Monteluppi i Kobry?ski mówili do? co?,

ale nie móg? ich zrozumie?, a mo?e zrozumie? ich

nie by? godny. Natomiast w rozfalowanych woko ...

lo g?osach wyczuwa? mi?o??, wo?aj?c? go z niezna

nych otch?ani czasu. Chór uczniów m?odych i ko

chanych otoczy? go, jak deszcz kwiatów.

Zbli?a?a si? prawda.
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Uczucia, zrodzone poza kr?giem ziemi i nigdy
niewyznene.

Niewyp?akane ?zy.
MHo?? skryta.

Krzywda nieznana.

Wszystkie one skargi ozwa?y si? do niego.

Zawsze, patrz?c w przesz?o??, widzia? za so-

b? tylko trumny.

A teraz otwar?y si? groby minionych zdarze?

i nieme dotychczas czucia wsta?y z martwych.

Najpierw ?al.

Jak potok górski zwolniony z brzegów, roz

paczny zew pokole? przepad?ych w nico??, targn??

powietrzem dziedzi?ca, niby gwa?towny i niespo

dziewany wrzask kapeli, wrzask puzonów, szafarna

jów i
I b?bnów. Poczem roze?ka? si? w szlochaniu

skrzypiec i p?yn?? w ciemni? wieczoru, a? wresz

cie zaleg? i zatopi? akademj? falami nieprzeliczo

nych akordów.

Stary nauczyciel, cho? sam po trochu muzyk,

nigdy nie przeczuwa? istnienia tych d?wi?ków uta

jonych w przyrodzie, tak serdecznych i tak wymo

wnych. A co go najwi?cej zdumia?o, ?e wszystkie
te wo?ania rozt?sknione i ?a?obliwe nie sz?y z dzie

dzi?ca, ale brz?cza?y mu wprost w uszach,

w g?owie.
Chwilami zdawa?o mu si?, ?e by?y to wo?ania

o pomoc.

Kto wo?a??

Czy wszyscy, co niegdy? ?yli na ?wiecie?

On kocha? wszystkich. Z?ych i dobrych, ?y ..

wych i umar?ych, wszystkich, wszystkich.
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Czego chc??
Czemu p?acz?? i"

Sk? d by?y te g?osy?
Nie z auli, bo' .tarn pod podcieniem wyso

kiego sklepienia, zwi?zanego w ostry ?uk, zebrani

go?cie oczekiwali w stalach na rozpocz?cie cere

monji. U wej?cia ,sta? chór cherubów w bia?ych
tunikach z rozpoztartemi zielonemi skrzyd?ami.
A u góry, we wn?kach okien, ja?nia?y gromadki se

rafów i archanio?ów o purpurowych skrzyd?ach,
z lutniami w r?kach, arfami i skrzypcami.

K?os poi? si? ich widokiem.

Niebo zdawna by?o mu jedyn? ojczyzn? i te'·

raz obaczy?, ?e dusze ?yj? wogóle bez wzgl?du na

?ycie i ?mier? cia?a. Ludzie gospodarz?, groma

dz? dobytek i walcz? o w?asno??, albo o to, co im

si? w?asno?ci? zdaje, podobnie jak zwierz?ta.
W tym trudzie trac? najja?niejsze dary stworzenia:

pi?kno?? i cnot?. Cia?a wracaj? do ziemi, która

je wydala, Bóg mo?e si? obej?? bez tego ziem

skiego ?ywota.

A duchy ich?

?yj? samotne, wolne.

W?a?nie w auli, roz?wieconej blaskiem wielu

oczów, ber?a akademji pochyli?y si? ku dwom anio

?om w ornatach, którzy kl?cz?c trzymali wieniec

na szkar?atnej poduszce.
Obok nich widny by? kto? znajomy.

Jeden z uczniów.

Marchocki, licencjat Mieczys?aw Mal'chocki,

smuk?y, zgrabny m?odzie?czyk, w zwyczajnym swym
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zó?tym ?upanie, w którym codziennie wida? go

by?o w akademji.

Przed kilku dniami w refektarzu, w czasie

rozmowy profesorów o staraniach biskupa Karn

kowskiego zwo?ania narodowego soboru, przekony
wa? o konieczno?ci za?o?enia ko?cio?a narodowego,
polskiego. Teraz on, czy duch jego podawa? wie

niec obcemu rycerzowi, w ci??kiej zbroji.
Ten rycerz ...

Moc truchleje.

Pradziad panuj?cego obecnie Zygmunta II-go.

Dobroczy?ca i przyjaciel akademji. Mia? w tej
chwili korzysta? z przys?uguj?cego mu prawa na

dawania najwy?szego akademickiego stopnia.

Archiwum akademji przechowywa?o list tego

bohaterskiego króla o zwyci?stwie pod Grunwal

dem. Dwa po tej zwyci?skiej bitwie listy napisa?:
do ?ony i do akademji.

Teraz uj?? wieniec doktorski w obie

Niewielki wzrostem, o szerokich plecach

dych kszta?tach pos?gu.

r?ce.

twar-

Czy? to on?

Jagie??o?

Niewidziany od wieków, z ?elaznym mieczem

przy boku, o surowej twarzy wojownika i ?agod-

nych niebieskich oczach.
'

Baka?arz, chwiej?c si? na nogach, st?pa? przez

'

dziedziniec, a? owia?o go ciep?e
I tchnienie auli.

Poj??, ?e sta? si? cud d?ugo ut?skniony: naród

i pa?stwo by?y jedno?ci? pod wodz? króla du

cha i sprawowali w?adz?, a on, baka?arz, który



- 46-

przeczu? ich istnienie, mia? by? laureatem dzisiej ....

szych wyzwolin.
On wreszcie.

Dope?ni?a si? chwila.

Prawa nieznane objawi?y mu si?, tak jak on"

gi Pan objawi? si? Moj?eszowi w krzaku ognistym
na puszczy. Opatrzno?? wybra?a go, aby jak ongi

prorok Eljasz, jak ?wi?ty Pawe?, za ?ycia ujrza?'
niebo. Ale o ile? wa?niejszem by?o to jego owo

?anie, gdy? ujrza? niebo wszystkie] ludzko?ci, nie"

bo na ziemi.

Co pr?dzej trza mu by?o wyko?czy?, zacz?ty

jeszcze za m?odzie?czych lat, traktat o rzeczywi
sto?ci spo?ecze?stwa duchów, aby ju? wnet zacz?

?y si? nowe dzieje cz?owieka.

Monarc ja anielska.

Byt b??kitny.

Zapowiedziane przez Daniela królestwo szcz?

?liwo?ci.

Dotychczas, jaka? by?a droga do ?ywota

wiecznego?
Wedle nauki Ewangelisty starczy?a - wiara.

I on na tej drodze ujrza? królestwo bo?e i sta?

si? budownikiem nowych zasad.

Wi?c nie napró?no pragn??.
Nie napró?no czeka? tak d?ugo.

Bóg czasu, to Bóg nadziei.

W auli brzmia? ciemny ?piew wiol basowych,
a z za nich zwolna przeziera?, niby ?wit przez

szranki chmur, d?wi?k tenorowych skrzypiec.

Roz?piewa? si? chora? serc.

Baka?arz czu?, ?e zimny pot wzruszenia zrnro-
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zi? mu g?ow?, i mniema?" ?e to ju? twarde dotkni?
cie z?otego wie?ca doktorskiego, k?adzionego mu

na skronie.

Widzia? anio?ów i duchy.
Widzia?.

By? z nimi.

I ul?k? si? swej w?asnej wielko?ci, gdy? wi?

cej dokona?o si?, ni? zapragn?? i ni? móg? si? spo
...

dziewa?, ?e si? zdo?a dokona?.

Lecz jeszcze na tern nie koniec.

Aby sta? si?, jak oni, aby duchem by?, potrze
ba cnoty, nie codziennej, zwyk?ej, bo ta nie wy

starcza, ale cnoty nadzwyczajnej, nadludzkiej.

Wyrzec si? krewnych, przyjació? i ich spraw

wszystkich?
On by? sam.

Wyrzec si? bogactw?
Nie mia? nic.

Wi?c jeszcze trzeba mu si? by?o wyrzec naj

tajniejszych swych pragnie? i nadziei, a raczej je

dnego, niezaprzeczenie w?asnego, swego bogactwa,

?ycia,

Dla czego?
Dla prawdy.
Któ? by si? wzbrania??

Jednak, gdy teraz w auli patrza? na wyci?

gni?te ku sobie p?omienie r?k, i s?ysza? te nawo

?ywania nieme, a tak rozg?o?ne, uchyli? g?ow?

przed blaskiem mistycznego wie?ca. Pragn?? tej

chwa?y i nie pragn??, tak jak chory, który prosi

o ratunek i lekarstwo, ale zarazem odtr?ca ?yczli

w?' rad? i pomoc:
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Przysz?o to wszystko dla? zapr?dko . i zbyt
niespodzianie.

Czy? zaraz mia? si? po?wi?ci? w ofierze, opu
...

?ci? akademi?, ?ycie, i uda? si? w drog?" 'wy?nio ...

n?, ale i drog? bez powrotu?
Baka?arz cofn?? si? od progu auli kilka kro

ków i, namy?laj?c si? co zrobi?, podniós? r?k? do

czo?a.

By? to jego ruch zwyk?y.
I wcale si? nie zdziwi?, ?e po tej chwili wa

hania obaczy? si? sam w pustce dziedzi?ca.

Zjawisko zaziemskie znik?o. ?piew, muzyka
i d?wi?ki dzwonów urwa?y si? ze zgrzytem. D?wie ...

rza Z?otej Bramy zgas?y, jak powieki umar?ego,
a po przed?wicie ceremonji zosta?a cisza .i mrok.

Min??a sposobna chwila.

Móg? ?wiat zbawi?.
.

Dzisiaj, gdy wszyscy zapomnieli o Chrystusie,

on, cz?ek bez znaczenia, równie biedny, jak oni,

wybrani z wielu rybacy, vi podartych butach i dziu

rawych opo?czach, pierwsi aposto?owie, mia? od

wróci? drogi ?ycia.
Lecz ju? by?o zapó?no.

Zw?tpi? w przysz?o?? cz?owieka w wiecz-

no?? Polski.

Zdawa?o mu si? te?, ?e tak samo, jak jego
marzenia spad?y z poza gwiazd na ziemi?, taki on

spad? tu bez czucia, jak proch rzucony wiatrem.

Nawet ocz
, jak gdyby mia? zaniewidzie?, sta

?y si? martwe, podobne do wody martwego jezio
ra, która cho? odbija w sobie blaski gwiazd, lecz

nie zd??a naprzód w poszukiwaniu nowej drogi.
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Twarz po jednej, prawej stronie, ?ci?g?a si? i ,za-,

styg?a w mask? o grymasie bolesnym i" p?aczliwym.
Ju? tylko moc? bezw?adno?ci trzyma? si? na no

gach. I wsparty plecyma o zamkni?te drzwi,wygl?
dal, jak drewniana figura ?wi?tego, zapomniana
w kruchcie ko?cielnej.

Sta? z za?amanemi r?koma, bezradny, bezsil-

ny i k?apa? z?bami z zimna.

Czem?e si? ?udzi??

Trwa?o?ci?, niezniszczalno?ci? my?li?

My?l ludzka dzi? w przestrzeni, jutro w ni

co?ci. A czucie, ból, czy ?miech, ginie, ledwo ?e

si? ozwie, przepada w dzikiej melodji ?wiata.

Có? zostaje?

By? znów tylko cz?owiekiem, strzaskanem

w
. drzazgi naczyniem straconych uczu?. Zosta?a

jeno pami?? niejasna. W oczach jawi?y si? i mie

sza?y ze sob? ró?ne obrazy zdarze? i widoków

z pachol?cych lat i m?odzie?czych. Jawny si? na

gle z g??bokich taj? nie?wiadomo?ci, obrazy prze

?y? w?asnych, a jakby nieznanych, niby pok?ady

gliny i skamielin, wyrzucone na ?wiat?o dzienne

w czasie trz?sienia ziemi.

Jakie? na tle murÓw akademji postacie ludz

kie i wielkie ciemne kszta?ty koni.

Kilku dwornych kanclerza Fryderyka Jagiel

lo?czyka, z sztyletami w oprawach w kszta?cie li?ci

u pasa, ch?opców zuchowatych i ?mig?ych, kie?

zna?o w dziedzi?cu konie i dla ozdoby wpl?ta?o

im w grzywy ma?e lusterka. To znów my?liw?

psy-wilki o ?piczastych pyskach przemkn??y szyb
ko po ?niegu.

A. Wysocki: Zabaw y M?drców. 4
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Klos pragn?? znale?? si? ju? w swej celi

? ?ó?ku, ale w ten sposób, aby nie przechodzi?
obok drzwi piwnicy.

Wszystko, byle nie to.

Bo tam, w rozleg?ych jarach piwnic, od lat

butwia? widok niecnego czynu.

Wstyd wspomina?.
Ju? dawno, jeszcze za kanclerstwa królewicza

Fryderyka.
Razu pewnego odkryto w murach skarb.

Znale?li go mularze, pracuj?cy pod jedn?
z przybudówek, i kanclerz, zwierzchnik akadernji,

odkupi? od kollegiurn te kielichy i naczynia

Na co?

Kto by zg dl?

Dla rozrywki, aby z?oto po?wi?conych sprz?

tów przetopi? na obro?e dla swych psów i okucia

uprz??y ko?skiej. A gdy profesorzy o?mielili si?

prosi? go, aby tak nie poni?a? tych rzeczy, odda ...

nych s?u?bie bo?ej, zby? ich ironicznym ucinkiem

Marota, opiewaj?cym marno?? wszelakiej chwa?y.
Taki ju? by?.
Kanclerzem akademji, biskupem, kardyna?em

zosta? nie z obowi ku, ale raczej z przypadku
i fantazji. I nawet w ko?ciele, gdy odprawia?

msz?, q mia? wyje?d?a? na lowy, nie umia? zac ho

Wq? wzgl?dów na powag? ?wi?tego miejsca. Char

ty jego' i ogary wa??sa?y si? ko?o o?tarza, a dwo ..
·

rusy, zbrojni w oszczepy i rusznice, czekali, gotowi
do wyprawy. Lecz po ?mierci tego dostojnego

,wy? iewcy nie min??a go nale?na kara. W kryp
tach ko?cio?a Wszystkich ?wi?tych, w którym
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z wielk? wspania?o?ci? zosta? pochowany, s?yszano

raz po raz narzekania. Za? domownicy akademji,
zapó?niwszy si? noc? z miasta, widywali w dzie

dzi?cu i w korytarzach jego upiora, jak chodzi? ni

by pies na czworakach i skamla? ?a?o?nie.

Teraz nagle ?elazne drzwiczki piwnicy, czaj?
... ·

ce si? przy ziemi, zadygota?y w?ród framugi, jak

gdyby jaka? moc z wewn?trz próbowa?a je wyrwa?
z zawias.

Starzec nie ul?k? si?, pogrozi? strachowi pi?

?ci?, a nast?pnie, zagarn?wszy z ziemi gar?? b?ota,

cisn?? niem w stron? piwnicy. Lecz zanim. z nad ...

miernego wysi?ku odetchn??, ju? z mroku na sam

?rodek dziedzi?ca wypad? ko? dereszowa tej ma?ci,

osiod?any do drogi. Ko? wilko?ak. O ?bie wo?u,

trójk?tnym i bez rogów, takim, jakim w znacznie

zmniejszonym przekroju drukarze krakowscy opatry ..

wali swe ksi??ki, jako wspólnym znakiem cecho

wym. A równocze?nie zad?wi?cza? w powietrzu

g?os spi?owy, znany K?osowi.

-

Tr?by!

Warkn??a my?liwa pobudka. Trzy r?.zy, raz

po raz, jak dawniej, wtedy, u rubie?y kniei pod ..

czas polowa?. Tyle, ?e dawniej wzywa?a my?li

wych na ochot?, na stanowisko w knieji, czy pod ..

wieczerz po ?owach, a teraz brzmia?a jako? stra

sznie, z?owrogo, niby wo?anie na s?d ostatni, Wi

da?, ?e ju? blisko by? tu ów zaciek?y ?owca, gdy?

u?ywanie tr?by na ?owach zastrze?one by?o osob

nym przywilejem tylko dla ksi???t rodziny królew

skiej, dawnych ksi???t mazowieckich i niektórych
komesów.
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I ,
";

Jest.

Wróci? tu.

Obok studni majaczy? si? jego cie? pokra-

-czny.

Ten zwid.

Kardyna?.

Wygl?da? nie tak, jak wtedy, gdy go grzeba

no, nie w oznakach w?adzy królewskiej, ?e to po

zgonie brata Olbrachta czas jaki?, jako regent, za

wiadywa? sprawami osieroconego królestwa. I nie

w krwawym p?aszczu kardynalskim. Odziany by?

najzwyczajniej, z my?liwska, w przestronnym ko?u

chu z ?ubra, w butach z ko?nierzami wy?ej kolan,

i w lisiej czapce, osadzonej zawadjacko na bakier .

.K?os wspomina? sobie kanclerza zawsze ze wstr?

tem, od czasu, gdy ten raz, przed wyjazdem z aka

demji, przypijaj?c strzemiennego i zaoczywszy go,

m?odziutkiego ?aczka, w pobli?u, zmusi? go do prze?

kni?cia kielicha wódki. Teraz bacznie ?ledzi? zmar

?ego wzrokiem i ?adn? moc? woli nie móg? po

zby?. si? tych my?li i tego widoku pos?pnego. Ten

za? w umy?le swym nie zmieni? si? wida? i po

?mierci, bo przechyliwszy g?ow? i z wysuni?t? ku

górze czarn? brod?, zdawa? si? ur?ga? czemu?

w g??bi dziedzi?ca. Twarzy on, rozhulaniec, szpe

tnej by? nad wszelki wyraz, ,gdy? poltczki za ?ycia
nad?ar?a mu ospa neapolita?ska, a pó?niej ?mier?

jakich? okrutnych dokona?a w nim spustosze?. Ko?

ciec [eno zosta? spróchnia?y, rozlecia?y, i z pod

czapki na nagiej czaszce czernia?y groby oczu.

Ach!

Tam, nakre?lony na brzegu studni, na ?niegu,
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rachunek K?osa przypuszcza? istnienie w cz?owieku

duszy, duszy anio?a. Upiór pokrzywia? si? senso ...

wi liczb, poczem niedba?em uderzeniem piszczela

r?ki strzepn?! zrównanie z ?niegu i roze?mia?'

si? szyderczo. ?miech ten pad? w dziedziniec

z trzaskiem, jak gar?? kamieni. Kurzawa ?niego
wa prys?a baka?arzowi w oczy, tak, ?e o?lep? na

chwil?. Próbowa? podej?? bli?ej studni, próbowal
zas?oni? swój rachunek od zag?ady, ale nie zdo?a?'

wznie?? r?ki, jak gdyby utraci? pami?? ruchów. Czas

jaki? s?ania? si? w chaosie wra?e?, a? pad? na

ziemi?.

Biret zsun?? mu si? z g?owy i potoczy? si? po

?niegu.
K?os le?a? w b?ocie wygodnie, Jak w puchu,

i ju? nie usi?owa? wsta?. By?by tak ch?tnie zosta?

tu raz na zawsze. Czu? jeno, ?e jaki? s?ony smak

mierzi? mu usta, a gdy odplun??, biel ?nie?n? roz

dar?a plama, podobna do kleksu inkaustu na pa

pierze.
Krew.

Nareszcie.

Nie pragn?? ratunku. Przeciwnie, pragn??

zgin??. Przyczem dziwnego do?wiadcza? uczucia

obco?ci. Ból by? dla? jak?? rzecz? odleg??, nie

jego w?asn?. I pocz?? umy?lnie, ca?emi ustami

odpluwa? krew, rad, ?e wypluwa z siebie ?ycie.

Woko?o mury wydawa?y si? by? zjaw? senn?.

i bakalarz prawie ze zdziwieniem odczyta? dwa ?a

ci?skie napisy, z których grube litery majaczy?y

si? u góry, nad drzwiami sal.

Sala lektorjum Galena i sala ,Marona.
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Co to znaczy?
Odzie jest?

Dostrzeg?, ?e wy?ej, ponad zboczami dachu

i ponad atyk?, u do?u, pod baldachim.em gwiazd,
widnia?a okr??lica zegara s?onecznego.

To akademja.

Akademja w Krakowie.

Wieczór.

I cisza.

Tylko w dali, z którego? korytarza, postuki
wa? odg?os czyich? kroków. Kto? nadchodzi?. KtoT

O .tej porze? Nie obcy nikt, nie swój.

A mo?e?

Mo?e?

Jakie? blade przeczucia roz?wietli?y mu serca.

Przed kilku dniami gdy lody na Wi?le u?ci ...

-?y i okolicom przyrzecznym grozi?o niebezpiecze?
stwo powodzi, roznios?a si? wie??, ?e Chrystus
ukaza? si? nad brzegami na Zwierzy?cu i od pól,
domostw i m?ynów odepchn?? sk??bione wody.

Ma?e to On?

Zbawiciel?

Nie.

K?os ju? nie chcia? si? niczego spodziewa?
i ba? si? zawodu.

Min??a chwila cudów i teraz znów przez ugo

ry ?ycia wlok?a si? licha krotochwila codzienno?ci.

To by? kto? z akademji,

Mo?naby mniema?, ?e który? z profesorów,

.gdy? mia? na g?owie biret. Za to z ruchów któ?

by ie pozna?, ?e jest to Wawrzyniec Okisza, sza

farz akademji.
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Chromy by? na jedn? nog?, wskutek czege

nogi wyrzuca? pó?kolistym ruchem przed siebie

i pi?t? uderza? w ziemi?, przez co chód jego sta

wa? si? podobny do ko?skiego. W tej chwili, st?

paj?c w swój sposób niezgrabny i ko?lawy, nie

wiedzie? czemu, chy?kiem i ostro?nie rozgl?da? si?,

poczem, dopad?szy studni, przechyli? si? przez jej

obr?b i z ciemnego jej wn?trza doby? jaki? przed
miot.

K?os zdawna nie ufa? szafarzowi i nieraz wy
..

dawa?o si? mu prawdopodobnem, co mówiono, ?e

ten na noc wymyka? si? z akademji do miasta

i wraca? do swej izby nie sam i nie zawsze w trze?

wym stanie

Ozwa? si? do? g?o?no:
- Co to przed wieczorem za wrzaski by?o s?y-

-cha? na ulicy?
Pedel odskoczy? wyl?k?y.
Bia?ka jego oczu b?ys?y gniewem.

By? to cz?owiek niewielkiego wzrostu, o po

stawie przekr?tnej i coraz zmiennej. ?niado?? jego

cery i wystaj?ce ko?ci policzkowe ujawnia?y jego

pochodzenie wschodnie, rusi?skie czy tatarskie.

Próbowa? cofn?? si?, zemkn??, a gdy rozpo

zna? baka?arza, uda? wielkie zdumienie.

- Wasza ?askawo?? nie wie, ?e to ju? ostatki

zapustów? Ludzie si? gwa?tem w piek?o cisn?.

G?os mia? szorstki, jakby kto orzechy gryz?,
.ale wys?awia? si? wcale g?adk? ?acin?, bo oddawna

przebywaj?c w akademji, cho? o?mieszany przez ?a

ków, nauczy? si? tej zwyczajowej mowy uczonych.
Ubranie jego podobne by?o do ubioru profesorów.
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Nosil biret i tog?, tyle ?e niebramowan? u do?u

aksamitem. Nie mia? te? prawa noszenia szpady
u boku. Teraz dobyty ze studni przedmiot, drobne

zawini?tko, kry? za plecyma, ale, spostrzeg?szy ?e

baka?arz zamierza go obej?? woko?o, chc?c nie chc?c

pokaza?, co mia? w r?ku.
K?os my?la?, ?e b?dzie to butelka wódki lub

miodu. Ale nie. P?at jedwabiu, jasny i tak lekki

?e jak w?? wi? si? falistemi skr?tami.
- Wybieracie si? na maskarad??
Szafarz ?achn?? si?.
- Nie poznajecie, co to jest? Suknia, kiecka

babska, a raczej przydatek do niej.

Sk?d to u nas?

- Nie wiem.

- U was, w izbie, podobno który? z parobków
widzia? kiedy? m?od? dziewczyn?.

- Chyba strzyg?, pokus? do grzechu w?asn?,

widzia?, nie kobiet?? A to? Licho wie. Znalaz?em

ten ?ach ko?o szatni ?aków, na pi?trze, i z?o?y?em

tu, aby w nocy wyrzuci? za bram?.
K?os z przyjemno?ci? g?adzH fa?dy jedwabiu

i podtrzymywa? u skrajów, bo ?lizga szatka wyple-
.

za?a si? z palców, zgrabia?ych z zimna.

- Trudno mi wierzy?.

Pedel podniós? r?k? w gór?, tak jak gdyby
mia? na co? przysi?dz.

- Chcecie wiedzie? sk?d to u nas? St?d, ?e

w korytarzach ladacznice gzi? si? z ?akami.

- Nie bajaj.
- Ju? w mie?cie gadaj?, ?e ?acy wprowadzaj?,

z sob? koczotki przebrane na wyk?ady.



- 57--

- Có? za barabuly plecieciel Moi uczniowie nie.

Okisza z gwa?townym porywem zacz?? opowia
da? o z?ych obyczajach ?aków:

- Nawet spokoju klasztorów ?e?skich nie sza

nuj?. Na gitarze graj? i piosnki mi?osne wy?piewuj?

pod okratowanemi oknami mniszek, aby z ciszy po

?wi?conych murów wywabi? je na. miasto. I co

si? dzieje? W gospodzie Pod Pawiem, na Bawole,
zakonnice w przebraniu ?wieckiern na ta?cach co

noc bywaj?.
K?os nie obruszy? si?, mo?e i nie s?ysza? ga

dania pedela, bo coraz baczniej przypatrywa? si?

jedwabnej zapasce.
- Uwa?am, ?e materja ta z swej w?zko?ci po

dobna jest do powabnych pokrowców naszych ?pie
wników w bibljotece.

Pokrowce te kto? skrad?.

Ale starzec ju? skr?ci? jedwab w sznur i ci?

gn?? go w dwie przeciwne strony, próbuj?c wy

trzyma?o?ci.

My?l go nasz?a nowa, jasna:
- Ch?tnie bym od was kupi? t? szatk?.
- Ona nie na sprzeda?.
- Mieli?cie j? wyrzuci?.
-- Rzuci?, ale nie sprzeda?.
- Czemu? .. Ja kupi?bym. Nie mam za co, lecz

mo?e wymieniliby?cie za pier?cie?, który mi przed

laty dali uczniowie w dzie? mego patrona? Pier?"

cie? ten gdzie? mi si? zapodzia?.
- Czy? by si? wam godzi?o u?y? tej szaty na

pokrowce ?piewników ko?cielnych?
- Nie na pokrowce.
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- A na cu?

- Na sznur.

- Po có? wam taKI sznur gruby?
- Dobry sznur zawsze mo?e si? przyda?.
- Ale czemu ma by? tak kosztowny?
- Bo mocny.

Okisza a? si? wzi?? za brzuch ze ?miechu.

?miech chlipa? i bulgota? mu w gardle, jak p?yn

przy obfite m wylewaniu go z butelki.

- ?artujecie ojcze?
- Nie, doprawdy.

Lecz pedel chcia? si? ju? uwolni? od towa-

1'zysfwa zdziecinnia?ego starca.

- Musz? jeszcze kuchni dojrze?. Wteczerza

dzi? dra jegomo?ciów,--palce liza?. Mo?e ju? ostat

nia taka. Drogo?? na targu coraz ro?nie, a kwestor

na nasz? g?odn? kuchni? za ma?o pieni?dzy wyli-·
cza. Za kur? ??daj? ju? dwa grosze.

- Pieni?dze s? przyczyn? wszelkich k?opo

tów,
- odpar? K?os sentencjonalnie.

I skierowa? si? ku schodom, przyciskaj?c zwój

jed wabiu do piersi.

Okisza wyci?gn?? za nim r ce.

- Zapomnieli?cie mi odda? t? szat?.

Niechybnie by? ten strój prosto ze sk?adu

b?awatnika.

G?osem pedela szarpn?? ?al doznanego zawodu.

Ile? z?udze? obiecywa? sobie kuternoga pozy

ska? tym podarunkiem! Lecz nie ?mia? odbiera?

swej w?asno?ci, a K?os nie by?by odda? zapaski
za nic.



- 59-·

- Bior? - rzek? stanowczo.-Chc? to obe] ...

rze? przy ?wietle.

I odszed?.

Uciek?.

Niemi?o mu by?o tak post?pi?, ale czy móg?

inaczej?
Na pi?trze rozgl?dn?? si? po ?cianach, szu-

kaj?c, do czego by najlepiej przywiesi? sznur.

Pragn?? sko?czy? sw? m?k?.

Odpocz??.
Nie by?.

Niczego nie zdo?a? przez ca?e ?ycie dokona?

To jedno zosta?o m'j do wykonania, umrze?
..

W dziedzi?cu nie by?o wida? nikogo.

By? sam.

B?dzie wolny, jak ptak zbieg?y z klatki.

Ju? zdawa?o mu si?, ?e w g??bi dziedzi?ca,
w ciemni, poza por?cz? kru?ganka, niesko?czono??

otwiera?a przed nim bezkresne ramiona i przyzy

wa?a go ku sobie.

My?la?:
- Czy kto ta m jest?
- Czy kto tam co mówi?

S?uch mia? tak wprawny, ?e w muzyce kape
li z ?atwo?ci? rozró?nia? ton obok tonu. S?ysza?
szum ob?oków pod stropem nieba, rozmow? drzew

i kamieni, i dr?enie serc samotnych. Teraz tchn??
ku niemu g?os z ziemi, ogromny niby g?os wielu

wód hucz?cy zda?a.

G?os ten wo?a? go.

Wzywa?.
- Chod?!
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Ziemia w dziedzi?cu nie by?a obc? cierpieniu.
Podobno niegdy?, przed za?o?eniem akademji, sta?a

tu drewniana gontyna poga?ska, pi?kniejsza, ni?

s?ynne z bogactw gontyny w Gnie?nie i Wi?licy.

Pó?niej w miejsce zburzonej gontyny by?a bazylika
chrze?cija?ska i cmentarz wspólny.

My?la?, ?e s?yszy.

Groby zapomniane wo?a?y go:
-

Stary jeste?! Chory! Ju? czas!

Tak. Lepiej mu b?dzie nie ?y?, ni? zyc. Po

?mierci nie mo?e by? chorym, ani zdrowym, sta

rym, ni m?odym. Dobrze anio? w Apokalipsie mó

wi?, ?e czas przestanie istnie?.

Baka?arz przytakuj?co potrz?sa? g?ow? i po

wtarza? sam sobie:

- Pó?no!... Ju? czas ....

Mia? w r?ku cacko z jedwabiu, które, zanim

je posiad?, mia?o by? jakiej? nieznajomej ofiarowa

ne ku ozdobie. Naciskiem palców stara? si? wy

czu? b?am jedwabiu, aby przekona? si?, czy po

skr?ceniu go w sznur nada si? na p?tlic?. Nast?

pnie nawlec j? i byle o co zahaczy? b?dzie ju?

?atwo. Pragn?? tak w?oni? si? w ziemi?, aby nie

zosta?o z niego nic. Nawet niech nigdzie nie

b?dzie jego grobu, ni wspomnienia.
Teraz ju? tak blisko jest nowej przysz?o?ci,

jak gdyby rozproszy? si? w powietrzu i z mrokiem

oraz ch?odem ziemi, co roku stygn?cej o tej porze,

zl?czy? si? w jedno??. Wnet nie b?dzie w nim na

wet tego odczucia, ni jednej my?li o sobie. Zgi
nie, jak kropla deszczu zapad?a w ziemi?, lub my

lna liczba wykre?lona z rachunku.



- 61

A mo?e wogóle nigdy nic nie by?o?
Nie by?o. osoby z jego nazwiskiem, nie by?o

nauk, akademji, Polski ?ywej, tylko ten sam ch?o

dny mrok bez przerwy, a w_ nim komedja pomy?ek,

gra pozorów, oparta na jakim? osobliwym rachun

-ku, niepoj?tym i przewrotnym.

Sta?, oparty o por?cz, z ?okciami w ?niegu,
tu? ponad postaci? gryfa, widniej?c? ruzej po

za kru?gankiem. Pomy?la?, ?e rosochaty ogon

kamiennego potworu, dobrze nadawa? si? do za

-czepienia o? p?tlicy.

Gryfów tych, rozstawionych w rogach ganku,

by?o cztery. Widywa? je codziennie, ale nigdy nie

zastanawia? si?, sk?d si? tu wzi?ty i co mia?y ozna

cza?. Prawdopodobnie wówczas, gdy w dziedzi?cu

wznosi?a si? ?wi?tynia chrze?cija?ska, wykuto i po

stawiono je, jako wyobra?enie grzechu, albo wido

my znak kary po ?mierci.

Ten, du?y jak baran, kolczasty i nastroszony,

-z wygl?du podobny by? do nied?wiadka i, przygar

biony nieco, zdawa? si? czatowa? na zdobycz. Wy

gl?dat za? tern ohydniej, ?e w?a?ciwie nie mia?

wcale g?owy, gdy? zamiast oczu, czo?a i lic, ster

cza?a ku górze tylko rozdziawiona jego paszcza.

Ogon, w naturze podobny z uk?adu chrz?stek do

paciorkowatego ogona jaszczurki, by? tu przez fan

tazj? rze?biarza wykuty w p?k skrzyde?, rozwini?

tych w wachlarz, jak u indyka. Dawniej nied?

wiadek, jako ma?e, a jadowite straszyd?o wzbudza?

u ludu tak? trwog?, ?e nawet nazw? jego nadano.

jedne] grupie gwiazd, oczekuj?ce] w kalendarzu na

niszcz?c? ko?b? jesieni.
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Lecz odstr?czaj?cy wygl?d zwierza nie znie

ch?ca? K?osa.

Przecie? to on, ten kamienny stwór wywiedzie
go z zakl?tych kr?gów tera?niejszo?ci, wybawi z m?ki ..

I. starzec z wdzi?czno?ci? obj?? pos?g r?koma, przy

tuli? do? g?ow? i pocz?? strzepywa? ze? sier??

?niegu. Potem nacisn?? grzbiet, wa??c si?? i,ego

oporu, a ?e sam by? ko?cisty i suchy, jak ba

dyl ro?liny spalonej s?oneczn? spiek?, bez wysi?ku

spi?? si? na por?cz ganku. Oblók? sobie p?tlic?
ko?o szyji, a drugi koniec sznura zatkn?? w otwar

t? paszcz? gryfa.

By? gotów.
Lotnem czuciem ogl?dn?? si? poza swe ?ycie.
Niós? go wiatr nauki, jak li?? upad?y na ?le-

po, w?ród wertepów pró?nych rozwa?a?. Bo C1;y?
mu w tej chwili ostatecznej, w chwili s?du nad

wszelkiemi warto?cie mi, zosta?a aby jedna zdrowa

rada? jedna prawda? jedna my?l cudza, której by,

spadaj?c w przepa??, móg? si?, jak ga??zi na brze

gu, chwyci? dla ratunku?
?

Jaka? n?dza!

?ycie jest skarbem nieprzebranym.
Ale dla niego by?o skarbem, niby w r?kach

trupa, bez znaczenia i u?ytku.
Czemu? jednak zrobi?o mu si? nieswojo. Nie

?mia? wiesza? si? w dziedzi?cu, niby na oczach

akademji, bo by?o to pomimowoli jak by wyrzu

tem i niegrzeczno?ci? wobec innych profesorów,
i niegodnym przyk?adem dla ?aków. Zreszt?, nie

wiadomo, mo?e z tego ?ycia osta? by si? w inne

?ycie, jeszcze gorsze. Samo za? jego po?egnanie
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ze ?wiatem, zgon, b?d? co b?d?, powinny si? od

by? bardziej uroczy?cie. Przynajmniej te? o swem

dokonaniu trza mu by?o napisa? list do rektora, ?eby

samobójstwo jego, nie wyda?o si? rzecz? nieprze

my?lan? i bez g??bszych powodów.
"

List?

Czem móg? si? wyt?umaczy??
Platon nie pochwala?, a nawet gani? sarno

bójstwo. A do tego, je?eli po ?mierci dane m

by mu by?o w nieznanych sferach spotka? uwiel

bianego m?drca, jakim? by czo?em go wita?? Czy?

by si? nie musia? wstydzi? za siebie?

Wi?c jeszcze nie.

Nie zaraz.

Nie dzi?.

Ju? si? zdecydowa? i jak ch?tnie przed chwi

l? podda? si? ?mierci, tak teraz, tylko znacznie

pr?dzej, ni? wzgardzi?.
Zwlók? p?tlic? z ramion i rzuci? na pod?og?.

Poczem zlaz? z powrotem na ziemi?, nadepta?'
sznur i sta? tak dumny i zwyci?zki.

Chcia? ?y?.

Zb?ocony by?, zzi?b?y, dolega?o mu st?uczone

w dziedzi?cu kolano, ale czu? si? silny, lekki. I zdro ..

wy. Krew, któr? w dziedzi?cu odplun?? po wy

k?adzie, wyp?yn??a prawdopodobnie z z?ba, nie

z p?uc.
To nic.

Wraca? z po?ród zwidów i koszmarów, wolny,

jak gdyby urodzi? si? nanowo.

Z uciech?, kilkakrotnie, postuka? stop? o zie

mi?, aby siebie samego przekona?, .ie--?yje ..
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Nagle, gdy tak cieszy? si? sam sob?, rozwar

-.ty si? z trzaskiem .drzwi której? z sal, drzwi sali

albate?skiej, i w mroku pod sklepieniami zachrz?
?ci? gniewny, niezno?ny g?os Glickiego, profesora
teologii. Widocznie zacz?? by? jaki? nowy zatarg
z uczniami, gdy? w odpowiedzi odkrzykn??o kilka

m?odzie?czych g:osów i wraz zmi?szane kroki

ch?opców stoczy?y si? po stopniach schodów.

K?os wola? w tej chwili unikn?? spotkania
z kimkolwiek i niepostrze?enie przesuwa? si?

wzd?u? ?cian ku swej celi.

Zaciekawi? go nowy pomys? naukowy.

Czy dusza nie jest o ruch? ?ycie samo?

Postanowi?, ?e spróbuje rozwi?za? to zagad-
nienie za pomoc? odpowiednich obl.cze? matema

tycznych, zaraz, jeszcze przed wieczerz?.

,



III.

Sala albate?ska. zwana tak od imienia Alba

tenjusa, Araba, znawcy gwiazd, przeznaczona by?a
do bada? przyrodniczych.

Trzy okna, z?o?one z trójk?tnych szybek,

oprawnych wo?ów, ukazywa?y astronomiczne lu

nety, machiny fizyczne i tablice gwia?dziarskie,
liczne, ale sprószone py?em i jak gdyby osamotnia

?e w?ród pustki i zapomnienia. Za? nad niemi, u gó

ry, wyziera?y na jednej ze ?cian olbrzymie piszcze
le wielkoludów i smoków z przed potopu, i po

wieszone w dwa rz?dy, jeden nad drugim, zia?y na

sal?, wyszczerbion? biel? ko?ci, niby jaka? przeo

gromna, wiecznie rozwarta g?ba ?mierci.

Nie tak jeszcze dawno, gdy wzrasta?y tu buj
ne owoce rozmy?la?: Zio?opis Syre?sk], pols i

Dzioskoryda, uk?ada? zielniki flory krajowej i ba

da? utajone chuci kwiatów. Lekarz, Jan Radllcki,

w otoczeniu uczniów akademji, medyków, l?raja?
cia?a zmar?ych i ustala? prawid?a anatomji. Ten

sam Radlicki, który domy?li? si? praw kr??enia
krwi. A w obserwatorjum, na dachu, ponad sal?

albate?sk?. Kopernik, oracz nowych krain na niebie,

A. Wysocki: Zabawy M?drców. 5
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czyni? swe spostrze?enia. Lecz z czasem profeso
rowie" poniechali samodzielnych prób i do?wiad

cze? i pouczali m?odzie? o przyrodzie wedle daw

nych, pierwotnych mniema?, egipskich i greckich?

Wyk?ady te jedna?y coraz szczuplejsz? liczb? s?u

chaczów i w cichej sali albate?skiej powia?o pu

stk?.
W tej chwili ?ó?ta woskowa ?wieca rzuca?a

ze sto?u gar?ciami ?wiat?a i cieni.

Kto? by?.
O ?ciany huka? niespokojny, swarliwy g?os?

a bia?e p?omienie ?wiecy o?wietla?y dwie drobne

postacie ludzkie.

By? to mistrz teologji JVlarcin Glicki i ucze?

akademji De HaIk, z pochodzenia Flamandczyk,
niedawno przyby?y do Krakowa.

Ubrani byli bardzo ró?nie.

Mistrz wygl?da? obdarty i brudny, a ?ak stroj

ny, jak szczygie? w porze zalotów. Mistrz sterany

by? ?yciem, co tern wyra?niej odbija?o od urody

m?odego ch?opca, ja?niej?cej ?wie?o?ci? kwiatu,

rozkwitaj?cego w s?o?cu.

Przed chwil?, po wyk?adzie, magister sprowa

dzi? go tu dla rozmowy na osobno?ci. l cho? mia

?a to by? rozmowa o kwestiach naukowych, mio

ta? si? i krzycza? tak gwa?townie, ?e a? w?osy na

stroszy?y mu si? w wichrowaty ko?tun, przyczem

gwa?townie wyrzuca? szcz?ki, jak gdyby chcia?'

ugry?? powietrze, a r?ce o przyd?ugich paznokciach

rozczapierza?, niby probuj?c co? u?api?.
Nie by? to widok mi?y.

Nag?e te odruchy nadawa?y wyn?dznia?ej Je-
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go postaci podobie?stwo do zg?odnia?ego, drapie?
nego ptaka, kr???cego woko?o upatrzonego ?upu.
I wogóle, nabrzmia?e ga?ki oczu i sine guzy nad

brwiami, musia?y powodowa? l?k i zdziwienie. To ...

ga jego, niegdy? ciemno-fioletowa, po?yskiwa?a mo

kremi plamami krwi, gdy?, w bezwzgl?dnem dla

siebie okrucie?stwie, chodzi? dniem spowity w ?e

lazny ?a?cuch, a po nocach biczowa? si? dyscypli

n?. Nie wiedzie? te?, czy istotnie, jak z przechwa?
kami opowiada? o sobie, my?' si? tylko raz na rok,

na Wielkanoc, ale, co prawda, wodzi? za sob?

smród, niemniej odra?aj?cy, ni? borsuk w lesie.

Chcia? teraz wiedzie? o ?aku wiele z?ego, jak

najwi?cej, a nie wiedzia? nic prawie.

Gdyby? przynajmniej móg? mu zarzuci? nieu

wag? podczas lekcji, lub gdyby mia? jakiekolwiek
wie?ci o jego sk?onno?ciach do mi?ostek i pija?
stwa.

Gdyby?
Ale nic z tego.

Gorzej.

M?ody cudzoziemiec uczy? si? pilnie, zacho

wywa? si? spokojnie i skromnie, co jedynie mog?o

by? znakiem, ?e co? z?ego tai? i zamierza?. Do te

go ubiera? si? dostatnio, wedle wymy?lnej zagra

nicznej mody i ta dziwno?? ubrania niepomiernie

obrusza?a i razi?a magistra.

Przepisy akademji, a w szczególno?ci statut

sieradzki arcybiskupa Pe?ki, zaleca?y ?akom nosi?

si? po duchownemu i przestrzega?y przed rozwi?

z?o?ci? w ubiorze. Suknia nie mia?a by? ani czer

wona, ani zielona lub kwiecista, ani zbyt .d?uga,
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ani zbyt krótka. R?kawy nie mia?y by? nad?te.

Buty niespiczaste i niezwi?zane wst?gami.

Dzi?, który? z nich zwa?a? na: to?

Ch?opcy stroili si?, jak tylko mogli, karbowali

w?osy, nakrapiali si? wonnemi olejkami, a De HaIk

nawet teraz nie przestawa? dba? o swój wygl?d,
bo to poprawia? po?y kabatu, przyci?ga? r?kawicz

ki, to znów bawi? si? klamr? u pasa, nasadzon?
kolorowemi szkie?kami.

Wygl?da? te? jak lalka.

Bia?? cer? jego policzków, w?a?ciw? ludziom

z pó?nocy, krasi?y rumie?ce. Z modnej przewi?
zki nad czo?em wymyka?y si? frendzle jasno lnia

nych w?osów. sypa?y mu si? na ramiona i otacza

?y go urokiem niewinno?ci. Lecz ?y? ju? co? mi?

dzy lud?mi, mo?e te? i przekr?tno?ci ludzkie] tro

ch? zazna?, bo mars rozwagi, nielicuj?cej z jego

m?odo?ci?, wi?za? jego brwi w jeden ?uk i wyostrza?

wejrzenie jego jasnych oczu, niby no?e nastawione

sztychem do pchni?cia.
Ta ?mia?o?? oczu zdawa?a si? wprost tyka?

i obra?a? magistra.
- Wygl?dasz pstrokaty jak mór. Trzebaby

d jeszcze z boku po?yskliwe skrzyd?o kacze przy

wiesi? dla ostrze?enia, jak si? to podobno we W?o

szech w czasie zarazy tr?du praktykuje, aby? prze
...

chodniów jadowitym swym tchem nie skazi?.

Nitnawistny g?os Glickiego drapa? uszy i ur?

ga? sm?tnej powadze sali.

?y?, aby walczy?.
Dzi?, j tro, ka?dej chwili. Zwalcza? szatanów

i pogn?bia? ich zakusy.
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Gdzie? s?, gdzie si? kryj?? ci wrogowie ?wia ..

t?a, str?ceni z niebios anio?owie?

Gdzie piek?o?

Niechby raz dosi?gn?? do tych ciemnych
kr?gów!

Niechby wszystkie wojska ziemi przedsi?"

wzi??y zbrojn? wypraw?, ze swemi w?óczniami,

wie?ami, ko?mi i armatami, do samego dna i ?ro

dka ziemskich czelu?ci. Albo lepiej, by perwa?,

otworzy? na ?cie?aj ?ród?a wód, poprowadzi? rzeki,

odprowadzi? morza i zala?, zatopi? otch?a
.

e dna

piekielnego, w których, wedle s?ów Pisma, grzmi

wieczny p?acz i zgrzytanie z?bów. Gdzie ta ka??

pokus, jak je wyobra?ali jasnowidze i prorocy?
Mo?e jeno w przeno?ni tak je przedstawili,

a piek?o jest nie tam, nie w ksi?gach i wyobra?e

niu, ale tutaj, na ziemi? Bo czarci przecie? wcie

laj? si? w ludzi, w tych wszystkich, co k?ami?
i przeciwi? si? prawom ko?cielnym, g?osz?c jawnie,
lub wyznaj?c skrycie wolno?? my?li, wolno?? po

ga?sk?·

Cz?stokro?, gdy my?la? o tern, wrza? ??dz?
karania i wychodzi? na miasto z trupi? czaszk?,

osadzon? na kiju, opatrzonym w napisy z?owro

gich proroctw.

Lecz po co? naco?

Stracone to by?y zachody.
Nikt nie jest prorokiem mi?dzy swymi.

Niestety.
Nie.

Miasto z jego przestróg kula?o si? ze ?miechu

szyderstwem parska?o mu w oczy. to chcia? i nie
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chcia?. Szlachta, baby, mieszczanie, wydrze?niali
mu si?, kpili, a gromadki niedorostków i pró?nia

czej ha?astry uliczne] stale wlok?y si? za nim, aby

wydrwinkarni zakrzycze? gro?by i przekle?stwa je

go przygodnego kazania, a? wreszcie, ciskaj?c

we? nawozem ko?skim i ?mieciem, z powrotem

p?dzi?y go do akademji.
De HaIk zdawa? mu si? by? bardziej niebez

pieczny, ni? tamci wszyscy.

Ju?, gdy pierwszy raz zoczy? go w akademji,
zaraz pozna? w nim wroga. Podczas ka?dej lekcji
mia? go na oku i w?tróbce, wyczekiwa? na sposo

bno?? do podchwycenia za s?owo, a? wreszcie dzi?

zdarzy?a si? gratka, aby go czepi? i zdruzgota?.

Wiedzia?, co zacz.

- Zawini?e? nie tylko tern, co? rzek?, ale

i tern, co? przemilcza?. Nale?a?oby ci? przed try
buna? inkwizycji na posterunku rakarskim popro

wadzi?, aby s?dziowie prze?amali ?wiece nad twem

czo?em heretyekiem, na znak, ?e ?wiat?a nieba nie

b?dziesz nigdy ogl?da?. A potem niechby pedele.
dla danin innym przyk?adu, po?wiecili ci po dro

dze wiechciem s?omy. Wygna? ci? z workiem na

g?owie, wyp?dzi? daleko za mury miejskie... Ale

có?, u nas karze si? jeno za bójki po szynkow
niach i drobne rabunki owoców albo pierników
z kramu, a o niedowiarstwo i uchybienia przeciw

prawdzie nikt si? nie troszczy. Niema pi?tnowa
nia rozpalone m ?elazem, ?amania grzbietu, nawet

ch?osty publicznej. Niema kary. Tylko mora

?y, pogró?ki, M?twy, kl?twy, z których ju? male

dzieci szydz?, Nic dziwnego te?, ?e w umys?ach
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-coraz wi?ksz? w?adz? zjednywuj? sobie bo?ki po

,ga?skie. Apollo, dziewi?ciu swych nagich sióstr uwo

. dzlclel, z?odziej Hermes i w?ócz?ga Herkul. I po
...

czytne bezece?stwa rymopisów rzymskich, onych
Horacych i Katullów, plugawe ody na cze?? po

róbstwa i ob?arstwa.

?ó?? wezbrane mi falami oburzenia zalewa?a

mu serce i dusi?a oddech w gardle.

My?la? z rozpacz?:
- O Bo?e! gdzie Twój miecz karz?cy? wejrzyj!

ukarz! ze?lij m?ciwe hufce dolegliwo?ci i utrapie?!

spu?? na miasto deszcz p?on?cej siarki i grad ka

mieni! spal akademj?! spal i zetrzyj z ziemi kraj ca?y!
Istotnie, mia? nad czem bole?.

Có? si? dzia?o?

Có? za czasy nadesz?y?
Jaki? to rz?d w?ada?

Jakie prawa?
Swawola jedna, swawola.

Wbrew statutom Miko?aja Tr?by i Jagie??owym

edyktom, wbrew uchwa?om synodu ??czyckiego, wol

ni s? od s?downictwa duchownego szlachta, ?ycz
ki miejskie i ?acy, a na l"lazowszu nawet i ch?opów

ksi???ta z pod praw ko?cielnych zwolnili. Wpraw
dzie stolica apostolska wyznaczy?a komisarzów dla

przywrócenia trybuna?u duchownego. Lecz kogo?

Biskupa Tomiekiego i Krzyckiego, ludzi oboj?tnych
w wierze, a mi?o?ników sztuk poga?skich. W my?l
bulli Leona dziesi?tego winni oni by? raczej pozba

wieni urz?dów i maj?teki ich zabrany na skarb

ko?cio?a. Lecz znów ktohy ich kara?, gdy staro

.stowie badaj? wpierw prawno?? wyroku, czyli ?e
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go wykona? nie chc. Trzebaby chyba wszystkich
.

opornych, wszystkich ?ywych i umar?ych, wykl??,
.

na stos zap?dzi?, jak" wo?y, przeznaczone na ca?o

palenie.

Niespokojnie r?ce Glickiego, w szerokich r?

kawach togi, lata?y w powietrzu, niby wo?aj?ce

o pomst?, rozwiane p?achty chor?gwi.
Naraz zoczy? co? okropnego w górze sali.

Co to by?o?
Nic.

Dawne wizerunki patronów nauk, wyrzezane
.

na fryzie z cisu.

- Nie idzisz?

Nie wiadomo, co sam widzia?, bo medaljony

opiekunów nauk widnia?y na fryzie takie, jak zawsze.

?wi?ty Kosmas. patron medyków, w kr?g?ym

zawoju arabskim. I Eleazar Jerozolimczyk, z g?o

w? ogolon?, a przystrzy?on? brod?, patron dworzan.

Jakób, patron teologów, z swym listem greckim
w r?kach i Karol oromeusz, patron biskupów

.

i prawników. A dalej, w rz?d, jeden za drugim, ?wi?
· ci polscy. Stanis?aw Kostka, m?odziutki patron hu"

"manistów, w birecie baka?arza i królewicz Kazimierz,

opiekun pani?t, w koronie z lilij andegawe?skich.
Zezasem czerwone drzewo p?askorze?by ?ciem

nia?o i twarze ?wi?tych, o?wietlone teraz potarga
nem ?wiat?em ?wiecy, ja?nia?o rudym po?yskiem,
podobnym do b?ysków bronzu.

.

Lecz magistrowi zdawa?o si?, ?e patroni poru"

szyli si? na medalionach, jak ?ywi.
- ?wi?ci odwracaj? do ciebie g?owy.
Ucze? nie dostrzega? na fryzie nic gro?nego,.
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ale rad by? po?artow
?

z magistra. Wi?c niby prze

straszony porwa? ?wiec? ze sto?u i z udan? skwa

pliwo?ci? podniós? ?wiat?o w gór?.

?wi?ci wyobra?eni byli w p?askorze?bie, jak

zwykli ludzie. Który gruby by?, by? gruby. Który

chudy, chudy. Zreszt? o postaciach niewyra?nych,

jak gdyby ledwo zarysowanych szybkiemi ciosami

sklutu.

-- Widzisz?

Nie widz? nic.

Czego si? ?miejesz?
Nie ?miej? si?.

- ?miejesz si?.

Z czego? Oni nie gniewaj? si? wcale, co by

przecie im, jako ?wi?tym, nie bardzo wypada?o. Ale

co jest rzeczywi?cie niespodziewanego, ?e jakby po

dobni s? z twarzy do krakowskich kupców i rze

mie?lników. I to kubek w kubek. Zaraz pozna?,
?e t? robot? rze?biarsk? w Krakowie wykonano.

G?os mia? swobodny, dono?ny, i nie stara? si?

go t?umi?.

Glicki zadziwi? si?.
- Nie boisz si??
- Nie.

- Ani onej chwili ostatecznej, gdy ci? szatan

b?dzie przed tron najwy?szego s?du wlók?, jak to

cie le na rze??

Ch?opcu oczy si? ?mia?y.
- Nie.

- Nie wierzysz w kar? wieczn?? To? ju? prze-

pad?. Nie pomo?e ci, cho?by? sobie i kop? ober?ni?tych

'paznokci do trumny kaza? wsypa?, co sprawiedliwym,
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?gdy tr?by zadzwoni?, mo?e pos?u?y? do wydostania

si? z odm?tów czy??ca. Chyba jeno módl si?, aby?

o?lep?, bo wtedy nie zohaczysz biesa obok twego

?o?a ?miertelnego. Cho? nie! Bez wiary modli?

si?, to tak, jak gdyby kto bez wios?a na morze si?

wybra?, Niebo nie wys?ucha twej modlitwy i odtr?
ci j? od swych bram, jako intruza i natr?ta.

- Ja si? te? nie modl? wcale.

?ak psotnik spodziewa? si?, ?e magister rzuci

si? na?, jak oszala?y, ale Glicki zdr?twia? z oburze

nia i patrzy? przed siebie w milczeniu. Bylby wo

bec tak jawnego blu?nierstwu w?osy rwa? sobie

z g?owy. Czelne odpowiedzi ch?opca spada?y na?,

jak policzki.
- Przynajmniej

- rzek?, - nie omyli si? siwy

cap, Marl,ot, wo?nica piekie?, gdy zajedzie po ciebie

sw? kolask?, zaprz??on? w trzy czarne wieprze.
Nie lada b?dzie w piekle uciecha z takiego ptaszka.

Winny? jest chyba wi?cej, ni? z?oczy?cy, zapisani
w ratuszu w ksi?dze smolnej. W my?l statutu bis

kupa Bodzanty, ju?e? po trzykro? wykl?ty i poza

spo?eczno?? chrze?cija?sk? wyrzucony, jako owca

parszywa.

Trudno mu by?o ocldecHa?.

- Gdybym mia? w?adz? po emu, kaza?bym ci?

przez rozci?cie nosa napi?tnowa? i sam piek?bym
ci? na wolnym ogniu.

-

Gdyby kot mial skrzyd?a, toby zjad? wszy

stkie myszy.

Magister upad? na krzes?o.
- ?e te? to prefekt bursy nic nie doniós? mi

·0 tobie? Wszak mieszkasz zawsze w bursie w?-
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giel'skiej,. zreszt? najniedbalej dozorowanej z wszys

tkich burs akademii?

De Haik nie chcia? k?ama?.

Mieszkam u ojca.
--

Ojciec twój wyjecha??
- Na krótko.

- Dok?d?
- Do Mi?ska.

- Opowiada?e? kolegom, ?e zak?ada now? dru-

karni?. Tam? B?dzie to, jak si? ?atwo domy?li?,
nowa ku?nia broni djabelskich. A tu gdzie mie

szkali?cie? gdzie teraz sypiasz? W kwesturze za

pisany?, ?e w bursie w?gierskiej?
Nie mieszkam ju? w bursie.

- Pozna?, ?e i nie za furt? klasztorn?. W gos

podzie. Pod Pawiem? Pod Jednoro?cem? Tam

to w?ród wywczasów przemy?liwasz nad sw? nie

cnot?. Przy muzyce, z dziewcz?tkami. Wi?c na

wet w w?gierskiej bursie, przez samych cudzoziem

ców zamieszka?ej, by?o ci ju? za ciasno? Czemu?

odrszu nie przenios?e? si? do piek?a?
- Do piek?a z akademji niedaleko.

- To dobrze? powiedzia?. Czarci w Krakowie

tak si? rozmno?yli, ?e ulic? spokojnie przej?? nie

mo?na.

Przechyli? si? nad sto?em, roz?o?y] zapisy ch?o

pca z kilku obcych akademij: z Gandawy, Amster

damu i Bolonji, przyci?gn?? je ku sobie paznokciem,
i z ironj? wyd?? swe suche wargi.

- Kawa? ?wiata zwiedzi?e??

?wiat taki ma?y.
- Nie ?wiat, ale ty? jest ma?y. Nigdzie in-
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dziej nie ?mia?by? tyle, co tu dzioba rozpuszcza?.

W akademji paryskiej i wiede?skiej rektorzy, prze

konani o przest?pstwie uczniów, mog? wydawa?
nawet wyroki ?mierci. Ty wola?e? by? tutaj. Zna-

cznie weselej?
.

Tak istotnie by?o.
Glicki nie myli? si?.

M?ody ch?opak z ojcem swym, z przekona?

gnostykiem, uszed? z rodzinnej ziemi przed refor

mistami i tu?a? si? z k?ta w k?t. Có? si? wtedy
nie dzia?o? Wyl?kniony my?la?: Bo?e! jaki? to

straszny ?wiat stworzy?e?!... W Niemczech p?on?li
na stosach protestanci, albo, jak w niektórych hra

bstwach, katolicy. A znów w zatoce Wenecji, na

galerach i targowiskach, w bia?y dzie?, sprzedewa ...

no niewolników sarace?skich agentom papie?a i ró?

nych ksi???t w?oskich. I w tej chwili, widoki odle

g?ych miast przemkn??y m' dzy spojrzeniami jego pa

mi?ci, wraz z odczuciem gwa?tu i krzywdy. I z uczu

ciem ulgi, ?e po?ród wszystkich pa?stw despotycz
nych zobaczy? w Polsce wolno??, o jakiej ?adna

rzeczpospolita grecka nie marzy?a. Wolno?? zupe?
na, jak w przyrodzie, jeno uszlachetniona my?l? lu

dzk?, tak ?e prawa nie wzbrania?y, ale strzeg?y
wolno?ci.

WOb1y tu byt

Wolny!
Odrzek? po namy?le:
-

Ktoby sobie tego nie chwali?? Obcy, wy

dziwi? si? nie mog?. Prawem "liberum veto 14, -

czy? to mo?liwe? -

p dobno uznan? tu jest wo-
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ka?dy w Polsce rz?dzi, ka?dy jest królem!

Glicki wyci?gn??, przed si? r?k? ruchem' roz

kazuj?cym.
- Tak -

wY'krztusi?.- - Bezkarno?? nas jest
i samowola, jakiej drugiej niema przyk?adu w hi

storji.

Ch?opak chcia? co? powiedzie?, zaprzeczy?.
Zawaha? si?.
- Mów.

-

S?ysza?em pewne danie... Wolno?? dobra

jest, ale i z?a. Cz?sto pa?stwo przez ni? nie obywa

si? bez szkody.
-

Zapewne.
- Rodaków mych zastanawia, ?e Polska sta-

?a si? schroniskiem ?ydów, wyp?dzonych zewsz?d.
I tern to gorzej, ?e osiedlaj?c si? w takiej ilo?ci,

uwa?aj? si? od wielu pokole? za cudzoziemców,

a mi?dzy sob? zepsutym niemie kim j?zykiem mó

wi?. Pewien pan, Anglik, zabawnie si? raz u nas

w drukarni o tern wyrazi?. ?e ?yd w pa?stwie za"

chówuje si? tak, jak kozio? w ogrodzie, który krze

wy z p?czków i pnie drzew z kory- obgryza. Nie

wiadomo coby na to poradzi?. Mo?eby jeszcze

najlepiej by?o, aby ich nawróci? z ich przes?dów.
Mistrz skuba? swe ko?tuniaste w?osy a? o

krwi.

Któ? wi?cej od niego bola? nad naj?ciem ?y

dów na Polsk??
Nawróci?? By?o to w pierwszych wiekach nie

ma?? trosk? ko?cio?a. A do niedawna próbo

wa?y pracowa? nad ich zbawieniem dominika?-
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skie zakony misyjne w Afryce. Daremny trud,

l tylko, jak we Francji, w Hiszpanji, trzeba ich

przep?dza? dalej, ?apa?, ??wcem pali?. W Polsce

rozumia? niebezpiecze?stwo to jedynie, wielkopo

mnej pod tym wzgl?dem pami?ci, biskup (Iamrat,

ale zamys?y jego zmarnia?y, zczez?y na nic?em.

A przecie?, gdyby wówczas odpór wolnomy?lnej

szlachty nie by? wstrzyma? zamierzonego edyktu,

herezja nie by?aby si? tak wzmog?a.
Dzi? ju? zapó?no... Jeszcze ?wi?ty Jan Kapi ..

stran ?ali? si? przed papie?em na króla Kazimie

rza Jagiello?czyka, ?e ?ydów ró?ne mi przywilejami

wspiera. Teraz, dzi?ki tej rozwydrzonej swobo

dzie, maj? oni swe osobne szkoty i s?dy. Na przed
mie?ciu Kazimierz, z szablami przy boku, jak

szlachta, chodz?. A prorok ich, Mardechej Jaie,

zwo?uje w Jaros?awiu polityczny sejm rabinów.

Przesun?? r?k? po czole.

Wyda?o mu si?, ?e sala albate?ska coraz s to

wznosi si? ku powale i raptownie spada na dó?.

?wieca na stole pali si? wci??, ale tak szerok? ja

snot? jak pochodnia, a widny obok ?ak De HaIk

zmieni? si? do niepoznania. Wygl?da? p?katy i ma

?y jak beczka, z rozstawionemi na krzy? r?koma,
a równocze?nie wysoki i cienki jak tyka.

l wszystko woko?o zmieni?o si?.

Ci??kie machiny fizyczne uskoczy?y ze swych
rusztowa? i po?yskuj?c blaskiem mosi?dzu, niby
jakie? ogniste ?aby, rzuca?y si? w podrygach po

pod?odze lub przelatywa?y wzd?u? ?cian. Wiechy
ro?lin lekarskich, czerniej?ce si? we framugach

.na tle bia?ych okien, ko?ysa?y si? skokliwie, jak
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miot?y diab?ów. A ko?ci przedpotopowych pi-
szczeli wyszczerza?y na sal? swe k?y drapie?ne.

Zam?t sprz?tów k??bi? si? ob??kany.
Co to by?o?
Wiedzia?.

Poczu? blisko obecno?? czarta.

Zacisn?? pi??cie.

Wargi ze strachu i wstr?tu ?ciek?y mu ?lin?.
Nie rozpoznawa? jeszcze, który to z nich, ale

wra?a obecno?? piek?a by?a mu ju? zupe?nie

jawna.

Byle si? nie pokazali.
Ju? dosy?!
Do?? od nich wycierpia?!

W nocy dukli go po twarzy i targali za w?o

sy. Ze sklepie? i z k?tów sali rzygali brzydkiemi

s?owy. Gdzie pojrza?, z bram domów i z ka?u?y b?ota

na ulicy, zewsz?d ma?pie ich mordy podsuwa?y si?
ku niemu z bezczeln? poufa?o?ci?.

Wi?c chyba sobie oczy wydrze?, uszy prze

dziurawi??

Nie widzie?, nie s?ysze?.

Przypomnia?, ?e kiedy?, w r?bkach togi, mia?

zaszyt? ?apl?? zdech?ego kota, niezawodny taliz

man przeciw napa?ci, lecz narazie jako? nie mo?e

jej znale??.

Zapragn?? broni? si? modlitw?, zas?oni? jak

tarcz?, i zaraz ?cie?niona jego krta? i j?zyk poru

szy?y si? pos?usznie, w takt ozywaj?cego si? w nim

hymnu do ?wi?tego Ambro?ego, najskuteczniejsze ...

go do od?egnania pokus:
... "Ty wiesz Panie.



- 80 ?

o srogiej m?ce.

Twego wiernego baranka ...

Lecz tymczasem, naprzeciw, ko?o. pieca, trze

pota? si? szum skrzyde? ptasich i zgrzyta? pogwar

pisków i syków. Przyozem z mrocznej przestrze

ni, u samej powa?y ponad kominem, wype?z?y dwa

czarne nietoperze o capich rogach i cienie ich ost

remi konturami zarysowa?y si? na. "?cianle. Zanim

zdo?a? przypomnie? stosowne przeciw takiemu zja

wisku zakl?cie, ju? obydwaj czarci przerzucili si?

w ludzkie postacie, widzialne tak wyra?ne, jak lu

dzie ?ywi o ciele nieprzenikliwem.
Mistrz zdr?twia? ze zdumienia, bo cho? cz?sto

spotyka? si? nos w nos z czartami, nigdy jeszcze
z?uda nie by?a tak oczywista.

Szli przez sal?.
Echo ich st?pa? rezlega?o si? z pod?ogi.
Ju? pozbyli si? swego zwyk?ego wygl?du, nie

byli kosmaci, z ma?pierni ogonami i rogami na g?o
wach, ale ca?kiem jak zwykli ludzie i to m?odzi,

u?miechni?ci, w przepych od?wi?tnych strojów.
M?oda pani i dworzanin ?wiatowiec.

Pi?kno?? ich za?miewa?a oczy.

Jaki? wdzi?k ruchów! jaka? wspania?o?? wej
rzenia!

Witali magistrat niby dobrzy znajomi, swobo

dnie i uprzejmie.
Ale o ju? domy?li? si? w nich dawnych

swych wrogów i wspomnia? azwiska, pod któremi

znani byli w hierachji piek?a.
Dusi? si? i d?awi? z obrzydzenia, nim rzek?:
- To wy! Postawa! Mardach!
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Bo gdy co do rodowodu innych szatanów

uczeni spierali si? pomi?dzy sob?, to co do tych
dwóch utar?a si? jednaka opinja, ?e nazwiska ich

tak si? wo?aj?.
Nie wiedzie?, który z nich by? szkodliwszy.
Zbrodni ich ?aden historyk by nie zliczy?.

I do dzi?, gdy jeno my?l dotknie, zanurzy si? w kr?g
cielesnych rozmów i chuci, [gdy iskr? w p?omie?,
w po?ar si? rozpala, oni t? nikczemn? rozkosz spra

...

wili, zdarli zas?on? wstydliwo?ci, zaci?gn?li dusz?
'w topiel ob??ka?cz?, ci dwaj czarci najwybitniejsi.

Oni, oni.

Ich dzie?o, od kiedy ?ycie.

Mardach, uwodziciel, jeszcze pierwsz? mat-

• k? ludzko?ci, Ew?, towarzyszk? Adama, znie

woli? w raju do spo?ycia jab?ka wiedzy. Pó?niej
w Egipcie zalotn? ?on? Putyfara i inne ?ony mo"

?nych Rzymian do coraz nowych zdrad kusi?. On

Magdalen?, pokutnic?, pierwszy uwiód? i bezw?t ...

plenia jego to namowy Raab, pann?, powlok?y

mi?dzy namioty ?o?nierskie. A pó?niej te? nie

-zmarnowa? i nie marnuje ni godziny. Któ?, jak
nie on, nie; i w ma?ych sercach kobiet ?ar pysza?

kowato?ci, ciekawo?ci i zami?owania do b?yskotek?
A za? drugi czart, Postawa, ba?amuci i pogr?

?a m??czyzn. Szatan-kobieta, mimo ?e prze?y?a
liczne stulecia, wygl?da?a niby ledwo rozkwitaj?ca
dzieweczka.

Obaj z komedjanck? zr?czno?ci? umieli przy

biera? coraz inn? posta? zewn?trzn? i w próbach
dokuczenia teologowi nie przebierali w ?rodkach.

Nie dawniej, jak minionej nocy, jeden z drugim, ia·

A. Wy!ocki: Zabawy M«;drc6w. 6
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'ko w?asne jego buty, gdy je zz ul, pocz?li w g?os

wykpiwa? jego misyjne w?drówki w mie?cie, sko

'czy li na? z pod?ogi i gonili go po ciasnej celi

mieszkalnej.
Glicki zna? ich obu, jak ?yse konie. Wiedzia?;

?e byli to ci dwaj natr?ci.

Postawa i Mardach.

Nieprzyjaciele zawzi?ci, nieust?pliwi.
Stare kroniki judajskie i ojcowie ko?cio?a

? pierwszych wieków zalecaj? przed ich zachoda

mi szczególn? czujno??.

Ale na có? si? to zda?o?

Patrzy? na swych prze?ladowców w poczuciu

bezsilno?ci, w strachu i blady jak po zemdleniu ...

Chcia? ich prze?egna? krzy?em, lecz r?ce mia? bez- •

.w?adne, jakby zwi?zane. Chcia? zakl??, ale usta

skurczy?y mu si? i zmartwia?y.

Tymczasem dworak, zadowolniony z os?upie
nia mistrza, odbieg? od niego w lekkich tanecznych

podskokach i na po?egnanie rzuci? mu od ust ca

?usa.

Szatanica zosta?a sama.

M?oda pani, ubrana maskaradowo.

J sta?a tak bez s?owa, jakby jeno pozwalaj?c
si? podziwia? .

. Nigdy ziemia nie wyda?a tak nadzwyczajnej
pi?kno?ci.

Mgli?te jej oczy poci?ga?y tajemnic? kwiatów
..

które' dopiero pod wieczór rozbudzaj? si? dla mi

?o?ci? .Ale z za firanek rz?s, przys?aniaj?cych ja

gppy. policzków, przeziera?a chciwo?? rozkoszy, gra
...

niaz?ca wprost ze zwierz?c? drapie?no?ci?. Podo-
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bno u wybrze?y jeziora Gop?a w Wielkopolsce,
w ciep?e poranki, wygrzewaj? si? do s?o?ca stada

dziwo?on, ze skrzelami rybie mi u pasa i o ckliwych
8 ?akomych oczach. Takie oczy mia?a ona, oczy

kochaj?ce, a zarazem zdradliwe, oczy Dalili. Przy
tern strojna by?a tak niezwykle. Brwi jej by?y uma

lowane z?otem, uszy na brzegach zabarwione kar

minem, co jak ?un? odbija?o od ods?onionej bia?ej

szyi i twardych piersi spragnionych poca?unków.
Z kosztownych szat, o?wietlaj?cych j? blaskiem

barw, wygl?da?a na dziewic? wschodni? znakomi

tego rodu, ksi??niczk? egipsk? czy syryjsk?. Ponad

jej czo?em p?on?? ko?paczek z czerwonego aksa

mitu naszyty per?ami. Na ramieniu skrzy? si? klej
not z pere? i rubinów, wyobra?aj?cy ptaszka. A ca

la posta? wynios?a wydawa?a si? pe?n? szlachetno ..

?ci i dostoje?stwa.
Z rysów, nieco przyd?ugich policzków i z cie ...

mnych kos w?osów, sp?ywaj?cych ? pod czerwieni

ko?paka na ramiona, podobna by?a do ?wi?tej Ka

tarzyny aleksandryjskiej, przedstawionej mozajk?
ze szk?a na jednym z witra?ów w ko?ciele jej imie

nia. Tylko ?e twarz jej nie mia?a niewzruszonego

spokoju ?wi?tej': ale przeciwnie, kryla w sobie ?ywo??

i pustot? dziecka, gotow? wybuchn?? lada chwila.

Mistrz, cz?sto w mie?cie, po nocach, szpiegu
..

j?c hulanki ?aków, widywa? kobiety, spiesz?ce na

zabawy, wystrojone cudacznie. Sz?y po schodach

roz?wietlonych pa?aców lub majaczy?y si? w oknach

przeje?d?aj?cych karet. Wtedy plu? za niemi i l?y?

je w my?lach.
Teraz pi?kno?? szatanicy przerazi?a go.
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Trudnoby oceruc, ile mog?a spowodowa? z?a

l za mi?szania. Pi?kniejsza by?a od wszystkich ko

biet, pi?kniejsz? wogóle od kobiety. Belzebub d?u

,go sposobi? si?, zanim j? wys?a? na ziemi? ku wie

-cznej zgubie dusz m?zkich. Nie dziwi? si? ?wi?

tym, których wywiod?a na manowce. Bo przytem,

przez dziwne skojarzenie zalet jej cielesnej pi?kno

.?ci, by?o w niej co? z poza ?ycia, co? nieokre?lo

nego, nieziemskiego, jakgdyby w natchnieniu na

malowana posta?, która zesz?a z obrazu dla jednej
chwili czaru.

Anio? to by?, ale anio? grzechu.
Kobieta.

Marzenie djabelskie.
Istne arcydzie?o piek?a.
Mówi?a nie?mia?o.

Nie?mia?o. ale wyra?nie.
- Marcinie!... Pami?tasz zamek w Jaz?owcu? ..

By?e? klerykiem przy zamkowej kaplicy. Starosta,

mój m??, przebywa? ju? drugi rok na wojnie. Szu

kale? mnie. A? raz .....

Magister boi si? zemdle?.

Co? przypomina.

Tyle lat.

By? klerykiem na Jaz?owickim dworze,- jak?e
to dawno! Ile móg?, unika? pani zamku, aby wi ...

dokiem jej pi?kno?ci nie ska la? oczu. Owego dnia,

jak zazwyczaj, o ?wicie, dzwoni? na ranne pacierze,

s?u?y? do mszy i przy stole jadalnym, podczas
obiadu za?ogi i s?ug zamkowych, czyta? g?o?no ho

milje do listów apostolskich.

Pó?niej?
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Czemu? wyszed? na przechadzk??
Przez most zwodzony p?dzono konie do rze

ki, wi?c poszed? w przeciwn? stron?, w las. I, le

??c nad brzegiem Olchowca. w?ród szumu drzew

i wody, czyta? Stary Testament, proroctwa Heno ....

cha o zatracie, czekaj?cej ród ludzki.

Nie wiedzia?, ?e staro?cina k?pie si? tu? blisko.

W?a?nie wysz?a z wody.
Bez szat, bez bia?ego giez?a.

Naga.
Sama.

A on, nie rozumiej?c, co czyni, osun?? si? do

jej kolan i w zachwycie be?kota? bezradne, pal?ce
s?owa. Ona s?ucha?a, ?askawie pog?aska?a go po

g?owie, prysn??a na? mokremi r?kami i kaza?a

odej?? z nad brzegu.
W nast?pnych dniach tu?a? si? po zamku za

wstydzony, jak pies kopni?ty, b??dny. U?o?y? o swej

m?ce wiersz mi?osny, elegi?.
... mi?o?ci, co? uczyni?a,
i?e? mnie tak o?lepi?a.

Amen.

Ale nie ?mia? dor?czy? poematu.

Podzi?kowa? za s?u?b? i wyjecha?.
Jeszcze ?udzi? si?, ?e przy po?egnaniu, gdy

pad? staro?cinie do nóg, otrzyma od niej w darze

jedno lito?ciwe spojrzenie lub u?miech pob?a?liwy.
Ale dumna pani z roztargnieniem skin??a g?ow?.
Zdawa?a si? go nie. spostrzega?, nie pami?ta?.

A teraz, po takiej roz??ce, tutaj, inna jaka!
kobieta wabi go z e??bi tych prze?y? bolesnych.

Glicki pragnie j? schwyci?, zwo?a? ludzi, skr?-



- 86-

powa?, lecz równocze?nie rozpoznaje w niej znajo

me rysy. Niepodobna ju? do ?wi?tej Katarzyny,
ale do tamtej, do niej, ukochanej i przekl?tej.

Ujmuje jej rami? tak mocno, ?e omal nie try

ska krwi?,
.

A ona u?miecha si? nieprzytomnie.
- Nie poznajesz mnie?

- Zanim ci? pozna?em, by?em szcz??liwy.

-:- Jestem twoja ... Wtedy nie mog?am ci nic

powiedzie?, tak jak teraz nie mog?am ju? d?u?ej
czeka?. Wybieg?am z maskarady tu do ciebie ...

Ca?y mój dwór b?dzie na twe us?ugi. Zaopiekuj?

si? tob?, Wygoj? twe rany na plecach od ciosów'

dyscypliny. Wy?api? twe wszy. Umyj? ci? sarna

i ubior? w rynsztunek rycerski.
G?os jej dr?y ??dz? oddania si? i rozpala

krew pragnieniem pieszczot.

Magister gubi si? w my?lach.

Czy to mo?liwe?

Czy staro?cina jest wolna? rozwiod?a si??
owdowia?a?

Czy? to ona?

O jakz? pragn?? ufa? komukolwiek!

Z?o?? powszechna otacza?a go wrzaskiem

i udr?ka.

l Nie mia? ani jednej duszy ?yczliwej.
Nikogo.

Nikogo.

Pospólstwo, biskupi, klechy, koledzy w aka

demji," ?acy, wszyscy okazuj? mu lekcewa?enie,
cho? pewny jest, ?e skrycie zachwycaj? si? jego
wymow?· Wszyscy my?l? tylko o nim, bo prze-
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-cie? za nich pokutuje i chce im na dolinie osta

tecznego ·s?du wyjedna? przebaczenie.
Gdzie? wdzi?czno???

Tylko ona jedna go ocenia.

- Jaka? godno?? by?aby dla ciebie dosta

teczn? nagrod?? Dzi?, jutro, król nada ci kanonj?
'przy ko?ciele ?wi?tego Florjana. Dawny to by?
Vf akadernji przywilej profesorów teologji.

Glicki pragnie, aby tak si? sta?o, ale zarazem

czuje, ?e to, co jest w tej chwili, jest k?amstwem

harw i d?wi?ków.
Szatan mu schlebia.

Pie?ciwy g?os staro?ciny to echo nieczystych

po??da?. Smuk?y jej wzrost i wdzi?k postaci to

mamid?o odblasków ?wiecy, p?on?cej w sali na

stole.

Kiedy? sko?cz? si? te udr?ki? Kiedy? wszyst

"ko, co ziemskie, przepadnie w nico??, zmieni si?
w wieczno??, w której nie b?dzie pokus cielesnych,
nie b?dzie m??a i niewiasty? Tymczasem wszystko,
.co by?o, wraca. I kusiciel Postawa jest, chocia?

rzekomo dawno ju? przepad?. Przecie? jeszcze Se

wer w ?ywocie ?wi?tego Antoniego pustelnika pi

sa? o zupe?nym pogromie tego czarta lubie?nego.
Lecz omyli? si?, bo na nowo ?ciera? si? z nim

i wspomina? o nim Luter w swej Postylli, podaj?c,

-zreszt? mylnie, ?e Postawa przebywa naj ch?tniej
w ciele much i trzmielów polnych. Tak?e w Hisz

panji wielki inkwizytor Waldes. a we W?oszech do

minikanin Miko?aj Emeryk, autor Wskazówek do

prowadzenia ?ledztwa, omawiali coraz inne jego

sprawki.
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Glicki ?a?uje, ?e rano nie natar? sobie powiek

?lin?, naplut? na klamk? ko?cieln?, co by go mo

?e uchroni?o od tych uroków.

- Wakuje stolec biskupstwa lubelskiego. Czy

przyj??by? pier?cie? biskupi?
l\'1ia? w sobie moc do w?adania nie jedn? dje

cezj?, ale calem pa?stwem plotrowem. Czy?by

go jednak wybrali ci nowi Sadyceusze, którzy ra

dzi byli go uwi?zi? i otru?. J\le?! Ktoby si? ich

pyta?? W?adz? samemu trzeba bra?, zdobywa?.
Sam sobie w?o?y na g?ow? papiesk? mitr?.

A do pomocy w walce b?dzie mia? bez liku

sprzymierzencow, równie jak on skrzywdzonych.

Zg?odnia?e rzesze zakonników i ksi??y, którzy, nie

otrzymuj?c danin od swych przeniewierczych para

fian i pozbawieni dóbr przez swych patronów za

prza?ców, w?ócz? si? bezdomni i ?ebrz? chleba po

drogach. Czasem ubolewa? nad ich nieuctwem, ?e

ju? nie tylko mnisi, ale nie jeden ksi?dz ledwo ?e

umie czyta? kalendarz na arm?c l co? nie co?

muzyki dla ceremonij ko?cielnych. Teraz cieszy si?,
?e tem ?atwiej pornog? mu do przeprowadzenia no

wego ?adu. Nowy uk?ad spo?eczny. Pierwsi b?d?
ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Za? jako g?ówny'

artyku? tego wyznania b?dzie kara. Wi?zienie du

chów zuchwa?ych pe?ne tortur, przedsionek piek?a.
- Trzeba, aby? pierw sam zerwa? p?ta

-

radzi szatan. - W djecezji w?oc?awskiej biskup
Ucha?ski nie przeszkadza ksi??om w zawieraniu

?lubów. Gdyby? zechcia?? Gdyby? tylko zechcia??

Jak?e mogliby?my by? szcz??liwi!
On gardzi ca?ym rodzajem niewie?cim iwo ...

·
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g61e nawet wstyd mu jest rozmawia? z kobiet?.
Waha si?, co odpowiedzie?, bo w tej chwili spo

strzega ze wstr?tem, ?e nie tylko ona, ale jest ich

tu wiele wi?cej. Rój, t?um kobiet, i to tak pi?k
nych, ?e zapomina o staro?cinie.

Któr? wybra??

Czy te? mo?e lepiej uciec st?d, uciec na z?a--
.

manie karku?

Magister ujmuje g?ow? w obie r?ce, aby po

wstrzyma? w czaszce napór krwi, oszala?ej marze

niami.

Rzecz dziwna.

Jest wci?? w sali albate?skiej, widzi ?aka De

HaIk, ci??kie machiny fizyczne i p?omie? ?wiecy
na stole, lecz równocze?nie widnieje przed nim ta

inna, urojona rzeczywisto??.
Sala ta?czy.
Ma ju? tancerek pe?ne oczy.

Jedna ta?czy bosemi nogami, inna ma piersi
ca?kiem odkryte, a wszystkie otaczaj ? go kr ?giem

po??da?. Roz?miane ich twarzyczki migoc? opra

w? w?osów i ?wiecide?. Ta o w?osach utrefionych
w bram? pi?trow?, tamta w kapelusiku z piór. Na

skroniach ich chwiej? si? kornety strz?pione, fal

bankowate, kr?cone, b?d? opuszczone na dó?

i ocieniaj?ce policzki, b?d? wytryskuj?ce w gór?

barwami wst?g, piór i koronek. Mi?dzy tancerza

mi wida? pe?no wojsko ych ró?nych stopni, zbroj

nych w szabelki, cacka p?atnerskie, zdatne wi?cej

do ozdoby, ni? do spotkania, a po g?adkich ru

chach tych taneczników zna? te?, ?e jeszcze nie

bywali na polach bitew, a s?u?b? sw? wojskow?

spe?niali przez zast?pców.
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Taniec ten, czy to hiszpa?ski taniec pawana,

w którym ta?cz?cy na?laduj? pe?en dumy i· maje

statu chód pawia? Nie, to nie pawana. To taran

tela. Figlarny taniec, modny w czasie ostatnich

zapustów. Na ?liskich deseniach posadzki coraz

inna para roz?wietla sal?. Pary roz??czaj? si?, aby
'znów zewrze? si? z sob? w krótkim przytulnym

u?cisku, co nastr?cza im sposobno?? do mi?ych

poufa?o?ci i pomy?ek. Co która z kobiet przebie

gnie ko?o magistra, wejrzeniem okazuje mu swe ch?
ci. Wiew sukien i oddech cia? rozigranych kruszy
w nim resztki pami?ci i sumienia.

Taniec ten gdzie? si? odbywa?
W bawialni jakiego? pa?acu.
Na ?cianach zwierciad?a, oprawne w ramy

·z bursztynu, odbijaj? barwny wir, to w zawielkich,
to znów w drobniutkich rozmiarach. A w strojnym

t?umie, tylko on jeden obszarpany, ohydny i plugawy.
O wstydzie!

I

W ?achmanach togi, z rozczochronemi pasma

mi w?osów, wygl?da jak strach na wróble. Do

tychczas zawsze pyszny by? ze swego niechlujstwa,
lecz w tej chwili ogarnia go ch?? zemsty nad t?

rozbawion? zgraj? pró?niaków, tak jak gdyby oni,

z jego krzywd?, przyw?aszczyli sobie wszystk? ra

.do?? i rozkosz ?ycia.
Zem?ci? si?!

Ich, wielmo?ów, bogów ziemskich, wygna?
boso, na ?nieg, na g?ód, na dziady.

Czemu? ziemia nie otwiera si?, aby po?re?
ten sabat wyuzdania? czemu? pioruny nie burz?
.spodlonych murów?
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?miech, taniec.

Nawet biskupi w weso?kowatych strojach.
skacz? jak b?azny. Biskup przemyski, Herburt,

przebrany za kobiet?, m?odziutki biskup pozna?

ski? Konarski, za weneckiego arlekina, a pra?at Gro

.a.zicki za koguta. A ten z niemiecka strojny, roz

??czony? Ale? to biskup Pi?ciu Ko?cio?ów, Du

,tycz! Ajent cesarski, który, swych obowi?zków ka

JIlonicznych poniechawszy, o?eni? si?. Ta?czy z ?o

n?.. O bezecnicy! Nlepaml?tni, ?e wedle listu

?wi?tego Jakóba przeznaczeni s?, aby piec si? na

ro?nie i wy? w piekle.
Mistrz wo?a w duchu:

- Przekupnie! Groby pobielone! Laski paster

.skie wam odj??! ?wi?cenia z czo?a ceg?? zetrze?!

On przecie mieszka?, bywa? tu ka?dego dnia,

jako pierwszy sekretarz kancelarji biskupiej, i jak
teraz oburza? si? na te uczty, strace?cze gry i pl?

sy. Wita wrogiem spojrzeniem znajome malowi

·dla, turnieje i ró?ne rozrywki pa?skie. Jest i por

-tret gospodarza. Gamrat, czerwony i ogromny,

'przedstawiony jest na nim jako Bachus, bo?ek pi

ja?stwa, w otoczeniu nimf, skrzypków i fletnistów.

Strach pomy?le?, ?e biskupem krakowskim zosta?

dlatego, i? z ubiegaj?cych si? o stolec biskupi

najwi?cej bakczysu starej królowej zap?aci?, za co

pó?niej ?upi? z grosza swych djecezjan, niby to na

?wi?topietrze dla Jego ?wi?tobliwo?ci.
Teraz, w bocznej sali, jak wtedy, w rozblasku

?wieczników, trzaskaj? karty do gry i d?wi?czy
-z?oto, a w g??bi czyni? si? przygotowania do przed
:stawienia komedji. Hajducy ko?cz? ustawia? pod-:
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wy?szenie, a cie?le, wraz z aktorami i autorem,

wbijaj? gwo?dzie w deski.

Kto? z go?ci poufale klepie magistra po ra

mieniu.

Co zacz?

Dworak o zimnych oczach i drobnych ustach,

w stroju, który nawet tutaj odró?nia si? od wszyst ..

kich bezwstydno?ci?.
.,

Przebrany za troja?skiego Parysa jest prawie

?? ,

Fa?dy chabrowej tuniki, spi?tej feretem i prze-'

wi?zanej w pasie srebrzystym sznurem, ods?aniaj?

jego nagie plecy, pier? i stopy w p?ytkich drewnia ..

nych sanda?ach nasadzanych turkusami. Cia?o, za

bielone m?k?, ma tak bia?e i kszta?tne, ?e zaiste

?mia?o mo?e ukazywa? si? na balu, wygorsowany

jak kobieta. Kr?cone zwitki peruki tocz? si? po

wiewnemi puklami wzd?u? jego twarzy pi?knej,
cho? ju? przygas?ej nud? i u?yciem. W r?ku ma

bia?? ko?cian? laseczk? z rozpi?temi u r?koje?ci

b??kitnemi skrzyd?ami i w roztargnieniu suwa ni?

po posadzce, jakgdyby mimochodem próbowa? co?

narysowa?.

Wszyscy patrz? na niego, on na nikogo. Pa

nie pierwsze zapraszaj? go do ta?ca, lecz on zda

je si? tego nie spostrzega? i zwraca si? z powita ..

niem do Glickiego.
- Czy wci?? rozmy?lasz nad tern, ?e mo?e

by?oby lepiej, jak w pierwszych gminach chrze?

cija?skich, aby lud wybiera? proboszczów, a ci bi

skupów? Nie bój si?. Nie powiem nikomu. Arcy-
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biskup zaw.sze ceni ci? nadzwyczajnie. Tylko Zl?

tw? rad? kaza? spali? arjank? Weiglow?.

Kto to?

Glickiemu zdaje si?, ?e go widzia? ju? dzi?,

.przed chwil??

Nie, nie.

To znajomo?? z czasów, gdy pe?ni? obowi?zki
w krakowskiej kurji biskupiej.

Knia? Pu?ski.

Rozrzutnik i szuler, dobrany towarzysz zmar

lego arcybiskupa.

Magister utyskuje:
- Bicz on by? bo?y na heretyków, szkoda

'jednak, ?e zadaje si? ze z?em towarzystwem. Synod
"krakowski biskupa Wysza i synod p?ocki Kurdwa

nowskiego zakaza?y duchownym wdawa? si? ze sko

Joomochami, 'malarzami i wierszokletami, t? namul ..

n? plag? ludzko?ci. Tymczasem pe?no tutaj tych
trucicieli dusz.

- Nie zrz?d? - d?sa si? knia?, -

?wi?tym
i tak nie zostaniesz. Kalendarz ju? nadto zepe?

...

niony. Lepiej ?eby? zata?czy?. Wszak nawet po
...

wa?ny król Dawid ta?czy? przed ark? przymierza.

Asceta w lekkim tonie paniczyka podchwytuje

nut? szyderstwa.
- Pozna?em ci? odrazu mimo z?udy twe?t.

przebrania.
Tak.

To on.

- Ty? jest Mardach, siestrzan Lucypera, kró

?18 piekie?.
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Czy? ci ?le radz?? -

pyta Mardach i uka-.

zuje w dali ogród.

Zimowy ogród pa?acu.

Raj.
Pod oszklonem niebem gaje drzewek zgrab

nych, jakgdyby wyhodowanych w szkole ogrodni

czej przy klasztorze Cystersów. Jak ?ywe wyci?

gaj? si? ki?cie ga??zi i podaj? ?ó?te jab?ka ?egotki
i kab?uszki, gruszki wawrzy?cówki, wierzbówki

i owsianki. ( azjatyckie krzewy, z Turcji, przez

umy?lnych go?ców, sprowadzane palmy, figi, cy

tryny i daktyle, jasnem kwieciem i smakowitemi

owocami l?ni?ce. Brak chyba krzewówameryka?

skich, o które biskup stal al si? by? przez pos?ów

hiszpa?skich i przez swych francuskich przyja
ció?.

W g??bi, w otoczy krzewów, ?mieje si? sztu

czny wodotrysk.
,

A na tle tej zieleni staro?cina.

P?omienisty jej" strój czyni j? podobn? do.

?wietnie upierzonego ptaka.
Glicki wierzy oczom, nie wierzy.

Przejaw pami?ci, niby nag?y wschód s?o?ca,

ods?ania przed nim dawn? posta? pani Jaz?o

wieckiej.

Czy? to naprawd? ona?

Kiedy?, czy? nie w zesz?ym roku, pod zi

m?, Jerzy Monasterski - Jaz?owiecki z Bucza

cza, starosta kamieniecki, jej m??, w nagrod? za

odparcie nawa?y tatarskiej zosta? hetmanem pol
nym i wojewod?? Pó?niej, wiele mówiono o tern

w mie?cie, odprawia? poselstwo do cesarza turec-
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kiego. I bodaj, ?e jego dwaj synowie, Monaster

scy Jaz?owieccy, s? teraz uczniami akademji?

Czy ona mo?e by? tak m?oda?

Mistrz zaczyna rozwa?a?, lecz równocze?nie

odtr?ca swe w?tpienia, bo pi?kna pani z u?mie

chem- podaje mu obie r?ce ...

- El?bieto!

Nikt go nigdy nie kocha?, nie ca?owa?, nie

pragn??.

Zdawa?o mu si?,
-

ona jedna.
'- El?bieto moja! El?bieto! Gdybym wie

?zia?, ?e ci? tem uciesz?, wbi?bym sobie nó?

w serce.

Obejmuje m?od? kobiet? ramionami, wch?ania

j? w siebie.

Ca?e ?ycie czeka? na t? jedn? chwil?.
Naraz czyj? g?os p?oszy lubo?? ich pieszczoty.
'Knia? Pu?ski.

Ju? dobrze podpity ?piewa:

... uroda, swoboda, dworski stan,

kto nie ma pieni?dzy,

kiep nie pan.

Glicki radby siedzie? copr?dzej z kochank?
W saniach, uciec z tego ogrodu, ale równocze?nie

z g?odu, bez si?, zatacza si?.

Obok otwarta jadalnia porywa wzrok obfito

?ci? smako?yków i blaskami z?otych no?ów i wi ...

delców o kryszta?owych trzonkach .

. Chce zje?? wszystko.
- Wyje?d?acie razem? - paple Mardach.

Przed wieczerz?? Szkoda. Jak widzisz, Gamrat le-
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psze umie urz?dza? uczty, ni? kardyna? Riario "Ilu

minacje. Najsmaczniejsze na jego bibach potrawy,

no i nejpi?kniejsze kobiety.

Glicki po?era zastaw? oczyma.

By?oby w czem wybiera?.
A? ?linka idzie.

Na talerzach z ka?u?y sosów zerkaj? ryby
% bukietami w pyskach. Mizdrz? si? ?osie i jele

nie, upieczone w swych futrach i rogach. A ju?

najwabliwiej n?c? smak piramidy ciast o kszta?tach

wiatraków, wie? i okr?tów. Kolorowe jak dziecin

ne zabawki, zdobne w infu?y i pastora?y z cukru,
laski senatorów i bu?awy wodzów i kr?te cyfry

go?ci sproszonych na zabaw?.
- Pij! - zach?ca dworak i podaje spragnio

nemu ma?? czark?, iskrz?c? si? rubinowem prze?
roczem wi?niaku.

Magister chyli napój do ust, gdy wtem niespo
dziewanie z dna czarki wyskakuje mokra mysz. Ude

rza Gllckiego w nos, ze?lizguje si? na ramiona

i goni po karku.

Mardach a? si? wzi?? w boki ze ?miechu.

Twarz mu skrzywi?a si? i na czubie g?owy wysko ..

(:zyly kotle rogi. M?odziutka staro?cina te? wybu
cha ostrym i dzikim wrzaskiem pustoty. Usta roz

war?a, ukazuj?c z?by wielkie i grube jak u koni •.

W?osy wiewaj? jej u czo?a, wszystkie w rzutllwych
?kr?tach, podobne do podra?nlonych w??ów.

?miech!

Ur?gowisko!
Chichoc? w glos ryby na stole. Chichoc? cizi ..
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Ki i rogacze, pokrzywiaj? si? i omal ?e nie skacz?
na pó?miskach.

- Marcinie! Marcinku! kanoniku! biskupie!

Magister opami?tywa si?.
Winien jest grzechu, kary.
Czem?e by? przez t? chwil?? Zakochanem

'Zwierz?ciem.

A mi?o?? jego?
Mi?o?? m?odzie?cza?

Igraszk? czartów.

Raz jeszcze im uwierzy-t
Raz jeszcze zgrzeszy?.

Rechot djabelski obija si? o stragarze pula

pu. Trzeszczy i huczy w uszach, jak bekowisko

jeleni w czasie ruji.

Raz jeszcze zarechotali zwartym chórem szy

derstw, z ha?asem, jakby im ca?e piek?o zawtóro

wa?o.

I znikli.

Glicki tonie w odm?tach bez?wiadomo?ci. po- .

.dobny do rzuconego w wod? kamienia.

Wzrokiem czepia si? sprz?tów.
To nic.

Wszystko tak jak bi?o.

Siedzi w sali albate?skiej w krze?le, z g?ow?

zbola??, spart? na ?okciu. ?ak De HaIk stoi na

przeciw, z r?kami z?o?oneml poza plecyma i z wy

zywaj?c? min? oczekuje dalszych zapyta?. Nie do

my?li? si? powodów milczenia, cho? nie wiedzie?,
bo wierci go i kole podejrzliwemi spojrzeniami.

Szcz??ciem, ?e w tej chwili od powa?y, z k?-
A. Wysocki: Zabawy M?drców. 7
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ta, po schodkach, wiod?cych z dachu, kto? schodzi

w dó?.

Nikt.

Jeden z profesorów akademji, kolega.

Ma?y, omatulony cz?owieczek.

Bernat, doktór magji.

Ka?dy pierwszy raz musia?by na jego widok

parskn?? ze ?miechu, tak wygl?d jego by? pe?en

?miesznych z sob? sprzeczno?ci.

?yslute?ka jego czaszka zbudowana by?a
w kszta?cie mIota, co by?oby mu nadawa?o wy

raz mocy uchowej, gdyby nie nos wyd?u?ony
w ?limakowat? tr?bk? i zachodz?cy poni?ej ust,

jak we ?bie barana. Nie mia? wcale zarostu i uszy
obwis?e zwiesza?y si? nad twarz? dziecka, tyle ?e

starcz? i powi?d??, chocia? nie mia? jeszcze lat

pi??dziesi?ciu.

By?a t niby ?aba, strwo?ona swe m ludzkiem

istnieniem.

W akademji wyk?ada? astrologi?, w sali Hipo

kratesa, na katedrze, na której poprzednio lekarz

Wels, syn Jana Welsa, lekarza królów, wyk ada?

o ch obach organów wewn?trznych Przewa?nie

jednak w dzie? spal, a dopiero pod noc rozbudza?

si? i z?azi? do sali albate?skiej dla dokonywania
swych prób naukowych.

Teraz zdawa? si? by? kwa?ny. Wida?, nie hy-.
lo mu mi?? niespodzianka, ?e kto? naszed? jego

samotni?.
- Nie przeszkadzam wam? -

spyta? Glicki.

Astrolog potrz?sn?? g?ow?.
Pod po?? p?aszcza podtrzymywa? i chroni? od
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zimna sow? pójd?k?, wychowank? sw? i towa ..

rzyszk?. Wreszcie, czy to sowa wyrwa?a si?, czy

sam pu?ci? j? wolno, tak ?e ptak wzlecia? i, stro ...

ni?c od ?wiat?a, zatacza? pod powa?? ciemne pó? ..

kola.

Bernat zadar? g?ow? i, przechyliwszy swe ni ...

skie czo?o prawie poziomo, patrzy? z uwag?.

Mo?e wró?y? z jej lotu, bo nast?pnie zwróci?

si? ku tablicom gwia?dalarskim, na których maja

czy?y si? stwory niebieskiego zodjaku, tej odwiecz

nej epopeji mistycznej, nakre?lonej hieroglificzn?

mow?. Jego oczy krótkowidza, zmru?one i h??

dne, szuka?y w?ród obrazów punktu oparcia.

Czy móg? spodziewa? si? czegokolwiek?

Cho?by marzy?? pragn???
Ju? nie.

Ju? gwiazdy m?odo?ci i mocy, Merkury i Mars,

precz porzuci?y ni? jego przeznacze?. Zosta? jak
kaleka, maruder, pod starcz? w?adz? Saturna.

- Byli?cie w obserwatorjum? _. podj?? znów

mistrz Glicki.

- By?em. Pod otwartem niebem wi?cej jest

Boga, ni? w zamkni?tej komnacie.

G?os mia? nieco piskliwy, a ?e brakowa?o

mu z?bów, wi?c g?oski s?ów wymija?y si? wzajem,

niby wymykaj?c si? jedna przed drug?, wskutek

czego s?owa by?y rozczepione, roz?amane, jak

gdyby wogóle nie by? zwyczajny mówi?.

- I co?

- ?le. ?wiat sko?czy si? pr?dzej, ni?by kto

przypuszczat N a niebie i ziemi Rak i Strzelec

czyni? coraz nowe zamachy i gdyby nie Wenus,
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mi?o?ciwa opiekunka mych narodzin, kamie? na

kamieniu nie zosta?by z akademji. Wenus, moja

gwiazda, z jej b??kitnych oczu czerpi? ca?? po ...

ciech?.
Podszed? do ?aka, krzywi?c twarz do uprzej-

mego u?miechu, jakgdyby chcia? powiedzie?:
- Có? to za ?adny ch?opiec?

Spyta?:
- Dlaczego milczysz, kawalerze?

- Zachowuj? milczenie Pitagorejczyków,

odpad De HaIk pogodnie.

Kiedy?, podczas lekcji, gdy doktór poucza?
o sztuce t?omaczenia snów i o horoskopach zdro

wia, ca?kiem niepotrzebnie wyrwa? si?, ?e nauka

ta daje tylko sposobno?? do wyzysku i oszustwa.

Profesor niby nie dos?ysza? uwagi i wyk?ada? da

lej, ale De Halk teraz zaniepokoi? si?, czy mo?e

nie trza mu b?dzie za to odcierpie?. Lecz Ber ..

nat jakby nie pami?ta? niczego, ani te? teraz nie

urazi? go swobodny ton ?aka.

-

Wierzaj mi, ?e tak milczenie, jak iwymo ..

wa w niczem nie zdo?aj? zmieni? twej przy
..

sz?o?ci.
- Przysz?o?? moj? sam sobie tworz?.
- Czy? tak? I w jaki? sposób próbujesz to

uczyni??
- Szukam prawdy.
Doktór magji roze?mia? si? chrypliwie.
?miech jego podobny by? do szybkiej czkawki.
- Doskona?y? ?artowni?. Móg?by? roz?mie ..

szy? umar?ego. I co w?a?ciwie nazywasz prawd??
?ak odrzek? bez zaj?knienia:
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Prawd? jest to, co by? powinno.
Bernat suwa? szcz?kami, niby prze?uwaj?c

co? twardego:
- Prawda jest poza cz?owiekiem - rzek?.

To, co my za prawd? mamy, prawda ludzka, to

z?udny wynik gry s?ów. S?ów, rzecz prosta, wy?

rzeczonych przypadkiem. Co raz jest prawd?,
drugi raz mo?e by? fa?szem.

Mówi{ to oboj?tnie. Ot, tak sobie. Za to

niepokoi?a go my?l, czy w czasie jego nieobe

cno?ci w sali albate?skiej, nie poruszono, nie

zepsuto czego w jego warsztacie pracy, roz?o

?onym obok przygas?ego ogniska. Zacz?? wi?c

gospodarzy? na kominie. Przestawia? swe pa

telnie i garnki, ogl?da? flaszki pod ?wiat?o i si

li? oddech miechów, pos?uguj?cych do podniece
nia ognia.

?udzi? si?, by? pewny, ?e ju?, ju? wnet po

zna prawa stworzenia, prawa uk?adu materji.

A wtedy b?dzie móg? dowolnie zmienia? barw?

i ci??ar metalów? Robi? z?oto! By? podskarbim,
a i sternikiem ca?ej ludzko?ci. Dotychczas trudy
te sz?y opornie i z l?kiem ?ciga? my?l? zmarno

wane, odlatuj?ce chwile. Mo?e dalszy trud wska

?e mu drog?? mo?e omy?ka? przypadek? Có? byt
coraz nowy tworzy? Przypadek. Przypadkiem

jest urodzenie i ?mier?. I sam cz?owiek w prsy

rodzie. I s?owo. ID?wi?k pusty, proch na wietrze

u niewstrzymanych stóp losu.

Ostatnia, któr? stopi?, mieszanka z rt?

ci i siarki, cho? na oko podobna do z?ota, by?a
tak krucha, ?e trza by?o do niej dodawa? miedzi.



- 102 -

Ale wtedy znów nabiera?a odcieni czerwonych
i ledwo da?o si? z niej odla?, rzadko b?d?ce ju?

w obiegu, dukaty ?okietkowe z herbem kujawskim,

jako domowym herbem ?okietka, gdy? dukaty
obu Jagiellonów by?y znacznie ja?niejsze. W?a?nie

kilka takich ?okletków pu?ci? na miasto i nie by?

pewny, czy t?py ich d?wi?k nie wyda nieprawne

go ich pocz?cia.
Mówi? gderliwie:
- Przypadek wi?cej mo?e przynie?? po?ytku,

ni? nauka. Wiedza, cho? szeroka tak jak morze,

ale te? jak morze, ma swe granice. Wszystko je"

dno, co si? zamierza. Czy b?dziesz czyta? Gior ..

dona Bruno, czy starego Lukrecjusza, tak samo

niczego si? nie dowiesz. Doktór Bodenstein w Wi ...

temberdze zniszczy? bibljotek? i, ho?duj?c tylko

wiedzy wrodzonej i pracy, odda? si? rzemios?u

piekarskiemu. Równie? i tamtejsza akademja zo ...

sta?a zmienion? na sk?ad i sprzeda? chleba, gdy?
i rozwa?ny Melanchton zosta? piekarzem. Swego
czasu cz?sto pisywali?my z Bodensteinem, a Me.
lanchton Nawet wybiera? si? do Krakowa. Cz?o ..

wiek tak m?dry, ufam, ?e by?oby mi si? uda?o

przeci?gn?? go na nasz? stron?.
Ale ?ak by? innego zdania.

Rzek? lekko:
- O Melanchtonie do dzi? du?o mOWI SI?

w Witemherdze. Zna? si? na sztuce, lecz wrze ...

czach nauki nie odznacza? si? sumienno?ci?. Po

dobnie nieroztropnie jak i Luter wy?miewa? teorj?
Kopernika, cho? nigdy przedtem nie zajmowa? si?
matematyk?.
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Bernat wyci?gn?? szyj? i 'trwa? tak bez ru

-chu, jak kur nim zapieje. '.

Gdyby jego sowa przemówi?a nagle ludzkim

g?osem, nie by?by si? wi?cej zdziwi?, jak teraz nad

grubiaf.lstwe?
.

?aka

Kopernik! By?y, scholar akademji zaprzeczy?
oczywisto?ci i ksi?gom pos?ów bo?ych.

I ten m?okos o?mieli? si? wymówi? tutaj to

nazwisko, zohydzone w?ród uczonych, wykl?te

przez ko?ció?.

Opodal, na ziemi, sta? model naukowy, przed

stawiaj?cy budow? wszech?wiata wedle nauki my"

?llcieli jeszcze egipskich. Powierzchnia modelu

sprószona by?a py?em i astrolog ociera? go r?

kawern, a? sk?adowe cz??ci modelu za?wieci?y

nag?ym blaskiem mosi?dzu.

Kr?gi si? wszech?wiata wyobra?one by?y
w modelu symbolicznie jako figurki ?wi?tych m?

czenników. Jeden z pi?? na brzuchu, drugi z obc?

gami przy otwartej ranie i inni równie? ze zna

karni przebytego m?cze?stwa. figurki mie?ci?y si?

na rydwanie, zaprz??onym w figurki z bronzu.

Rysia, wyobra?aj?cego bystro?? oczu i r zu ...

mu, konia, wyobra?aj?cego cierpliwo?? i prac?.

I lwa, wyobra?aj?cego zapa?. Za? na przedzie,

przed grup? ?wi?tych, siedzia?y postacie dwóch

astronomów staro?ytnych: Hiparcha z cyrklem
i Ptolemeusza, wskazuj?cego palcem na sfer?.

Bernat sili? si? rozrusza? machin?.
Ale czemu? nie udawa?o mu si?.

Spr??yny tylko zazgrzyta?y przejmuj?co, a?

.sowa, jakby w poczuciu niebezpiecze?stwa, zaksy-
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kala i podniós?szy skrzyd?a skoczy?a z okapu ko

mina mi?dzy zepsuty globus astralny a przy?mio
ne sadz? zwierciad?a magiczne.

Doktór podrepta? ku sówce.

Nosi? zawsze z sob? ró?ne dla niej przy

smaczki: zdech?e muchy, paj?ki i stonogi. I teraz"

zagadawszy do ptaka po ?acinie, pocz?? go karmi?.

z r?ki i ?askawie drapa? sow? po jej ch?odnych,

stercz?cych uszkach. Sówk? sw? nietylko lubi?,
ale prawie czci? w przypuszczeniu, ?e by?a w niej

zakl?ta która? z Sylfid s?onecznych wy?szego rz?

du, i z czasem mo?e uchroni go od nie?yczliwo

?ci, któr? do sali sprowadzi? ciemny d?wi?k wy
...

·

mienionego nazwiska.

- Wymówi?e? nazwisko onego, op?tanego

przez demony, wstyd wyzna?, Polaka i ucznia na ....

szej szko?y. Od chwili og?oszenia jego barabu?,

gwiazdy pogniewa?y si? na Polsk?. Zanosi si?
na wojn?, a od wschodu nadci?ga zaraza czarnej

krosty.
- To dlatego, ?e wiosna si? zbli?a.

Bernat pokr?ci? obu r?koma nad g?ow?.
R?ce mia? paskudne. Raczej ?apy czy pletwy,

niezwykle krótkie i szerokie, ze ?le rozwini?temi

palcami.
- Nazwisko Kopernika?
-- Wielka szkoda, ?e? je raz jeszcze powtórzy?.

Gorzej to, ni?by? do rzeki naplu? albo zakl??
w ciemno?ciach. Niech ci? ma w opiece ?wi?ta

?ucja, mi?osierna patronka ?lepych.
Zwróci? si? do sto?u, przy którym Glicki, sta

rannie dobieraj?c s?owa, pisa? protokó? ?ledczy.
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- Onegdaj - zapiszcza?', -

w ko?ciele Do ...

minikanów zerwa?y si? serca u dzwonów, u nas

za? podczas dzisiejszej jutrzni, do kaplicy akade

mji wpad? zbieg?y z targowicy wó? czarny. Nie

omylna to przestroga, ?e nadchodz? zwyci?skie za

st?py demonów i sykomor. Ju? ?adne arkana

bia?ej magji nie powstrzymaj? rozstroju. Genjusze,

elfy, sylfidy móg?bym wezwa? do pomocy tylko

wtedy, je?eli grunt jest czysty. Ró?a nie zakwitnie

na piasku, jeno k?kol i pokrzywa. Akadernja od

niedawna jest t? ziemi?, opuszczon? od duchów,

?wiat?a, a i od ich s?ug ziemskich. Mówili?cie

o tern z rektorem? z biskupami?

Magister od?o?y? pióro.
- Mówi?em.

- Teraz w zapusty jest ich w Krakowie kil- .

kunastu.

- Trzynastu. Zarz?d swych djecezyj przez

wikarjuszów sprawuj?, a sami zabiegaj? tu o co

raz nowe beneficja, o co dwór i nuncjatur? na

?a??·
- Byli?cie u którego z nich?

- By?em wsz?dzie.
- I co?

Glicki machn?? r?k?.

Wi?c có? b?dzie?
Nic. Sami sobie musimy radzi?.

A sejm?

Sejm? Czy nie bywacie w mie?cie, nie

s?yszycie? Teraz na obradach sejmowych spisuj?
za?alenia na stolic? apostolsk? i duchowie?stwo,

aby te spisy drukiem, jak w Niemczech, wyda?
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"i rozpowszechni? mi?dzy ludem. W tych warun ....

kach o spisku, przygotowywanym przez tego

m?odzie?ca, nie b?d? si? te? wybiera? do w?adz

?wieckich o pomoc, do kasztelana krakowskiego.

Mi?dzy senatorami wi?cej dzi? kalwinistów i lute

ranów, wi?cby to tak by?o, jakby si? kto ze skar

g? na diabla do pielela uda?. Nawet Kalwin! zmie

niaj?c ustawodawstwo genewsk.ie, prawa przeciw

czarom ustrzeg? od zmiany, a i po jego ?mierci

zosta?y nienaruszone i tylko u nas nikt si? tyra-

nji djabelskiej nie przeciwi. .

Mistrz wymieni? z astrologiem porozumie
wawcze spojrzenie. Teraz ju? nie ciska? si? z?o

?ci?, nie wykrzykiwa?, ale przeciwnie, ?ciszy? g?os,

aby, je?li czart by? w pobli?u, nie budzi? jego

uwagi,

Spyta? ?aka:

- Dzi? na wyk?adzie zaprzeczy?e? istnieniu

piek?a? Czy tak?

M?odzie?cowi ze wzruszenia trz?s?y si? wargi.
-- Tak.

Glicki pokiwa? g?ow?.

Pewny by?, ?e ?ak zblu?ni? z poduszczenia
czarta i nawet domy?la? si? którego z nich. Oto

do zgorszenia wspó?uczniów podjudza? go czart

Czeczot, twórca wszystkich sekt i sporów religij"
nych. On to przygna? ze ?wiata stada biczowni ...

ków, wskaza? drog? ?ydom i przywiód? rzesae

zaprza?ców i takich jak De HaIk bezwyzna-
.niowców.

Tak jest.
Nie by?o w?tpliwo?ci.
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Delegat ?wi?tej Inkwizycji dla Polski, domi

nikanin Peregrin, w dochodzeniach swych prze
..

ciw czarownicom, dowiód? intryg i knowa? Cze

czota. Frant on nad franty, od jakiego? czasu na'

sta?e zagnie?dzi?. si? w Krakowie, kusi szczególnie
duchownych i m?odzie? szkoln?.

- Mo?e mi powiesz, jak on wygl?da?
- Kto?

- Czeczot, czart Czeczot.

De Halk chcia? wydrwi? zapytanie) ale mro

zi?a go pewno?? siebie profesora. Wi?c to Cze

czot, on czart uczony, postrach teologów, mia? go

skusi??

Cios by? dobrze wymierzony.

Wierzy? mo?na by?o w Polsce w co kto i jak
chcia?, inaczej jednak bywa?o z oskar?eniem o cza

ry, czy cho?by o sk?onno?? do przyjacielstwa
z djab?em. Wprawdzie o czary nie pomawiano

nikogo s?downie, nie wi?ziono, ale ju? niedale

ko, na ?l?sku, wy?apywano stare baby, podejrza
ne, ?e w zmowie z djab?em na cze?? rzeczy ?wi?

tych lub ?ycie ludzkie nastawa?y, i palono je na

stosach z drzewa lub, aby wiele nie marudzi?,

w piecach do wypalania wapna.
- Mniemam - rzek? ?ak, - ?e gdyby na

wet naprawd? istnia? jaki z?y duch, to by?by nie

widzialny.
- Dzi? lada wied?ma wiejska mo?e sta? si?

niewidzialn? - odpar? sucho Glicki. -

Pytam, jak

wygl?da?, gdy? si? z nim z'R-awia??
- Nie zmawia?em si?.
- Ale? ?o widzia?? Nie przeczysz. Widzie?
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czarta, mówi? z nim mo?e ka?dy ka?dej chwili.

Nie tylko, jak my?lano dawniej, w zamroczeniu

umys?u przez pija?stwo lub we ?nie. Byle bezpo
?rednio nie by? oczyszczonym przez spowied?, nie

po przyj?ciu sakramentów i bez ?wiadków.

Ciekawi?o go, gd:tie? kiedy to si? odby?o?

Czy, gdy ?ak, skalany rozpust?, wraca? nad

ranem z rozhasanej gospody w jakiem? odludnem

zak?tku miasta? czy w chwili, gdy rozczytywa? si?

w jakiej? z?ej ksi??ce? czy mo?e nawet tutaj w ko

rytarzach akademji lub w której? sali szkolnej pod
czas lekcji?

Targ w targ.
loco?

Mo?e go, Glickiego, piek?u sprzeda??
Mistrz niespokojnie kr?ci? si? na krze?le-

wachlowa? si? papierami.
Przenika? ch?opca wzrokiem.

Jak si? dowiedzie??

Nieraz, w tajemnicy przed akademj , bywa!
w ka?ni ratusza i w kapturze na g?owie, z wy ci?
temi dla oczu okienkami, uczestniczy? w ?led?

ctwie. Lubi? s?ysze?, jak zbóje i ?otrzyki, sprowa
...

dzeni przez stra?e dla przes?uchania, na sam wi ..

dok torturowych narz?dzi wyjawiali wspólników,.
has?a i drogi swego rzemios?a. A gdy ich kat bar

dziej przycisn??, to wskazywali i ?up, przechowa

ny w ziemi lub ju? oddany na sprzeda? handla ..

rzowi.

Gdyby teraz mo?na u?y? przeciw niemu tych
?rodków, których u?ywaj? rakarz i ceklarze w ka

?ni ratuszowej przy badaniu z?oczy?ców, zarazby
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'o si? zniewoli?o do szczero?ci. Gdyby, gdyby tu,
w sali albate?skiej, mia? do rozporz?dzenia i po

mocy te. same narz?dzia ?ledztwa. On wieszak,

z?o?ony z liny i dwóch kr??ków, do przekr?cenia

goleni w stawach. Czapk? pomorsk? z ?elaza, co,

,gdy j? ze?rubowa?, wyciska krew z oczu. Bodaj
ow? ma??, ?atwo przeno?n? wykr?tnic?. tak zwa

n? kun?, która, nie rani?c, naci?ga i dusi stop?.
Bernat te? pragn?? wzi??? udzia? w ?ledz ..

twie.

W ma?ych jego ?lepkach zatla?y ostre, zielo ..

ne b?yski.
- Zanim zapisa?e? si? do naszej matryku?y

zapiszcza?,
- przysi?g?e? pos?usze?stwo statutom

akademji. Wyznaj wi?c, co ci zwierzy?? Mo?e sam

odgad?e? jego tajemnice? sposób sporz?dzenia
lekarstw na wszystkie choroby? balsam wiecznej
m?odo?ci? Nic? Nie spami?ta?e? niczego?

- Przynajmniej mo?e mi powiesz
-

popro
..

si? Glicki, - jak on wygl?da w pierwszym okre

sie kuszenia?

Opis czarta by? zbyt znany, cho?by ze szkol ..

nych podr?czników teologji, ?eby mo?na by?o

t?omaczy? si? niewiadomo?ci?. Tak?e malowid?a,

wyobra?aj?ce piek?o, w których anio?owie bili dja
b?ów kijami lub strzelali do nich z rusznic, widne

by?y w korytarzach wszystkich ko?cio?ów, i w uli ..

cznych budach ze ?wi?temi obrazkami. A z kaza?

i ksi??ek o piekle, ka?dy, czego chcia?, móg? si?

dowiedzie? o djablim rodzie.

- Jak?e? jak?? wtedy przybiera posta??
- Posta? szczura.



- 110 -

Doskonale. A drobniejsze znamiona jego

jakie? s?? Jak opiewa klasyczny jego opis?
- Utyka na tyln? nog?.
--- Któr??
-- Lew?.
- Dlaczego?
- Bo go Micha? Archanio? dosi?gn?? sw?

w?óczni? rycersk? i okulawi? na zawsze.

- Pami?tasz go, jak gdyby? beczk? soli

z nim zjad?.
- Parni?tam wasz wyk?ad.

Magister przymkn?? oczy i przechyli? g?ow?
na piersi.

Jakgdyby mu nagl odwagi czy s?ów brak?o,

trwa? na krze?le w nieruchomo?ci i martwocie.

?wietliste p?atki znu?enia ugania?y si? mu przed

oczyma, niby rój ognistych motyli.
Ledwo ?e zdc ?a? spyta?:
-- Widzia?e? tego szczura kiedy tutaj?
- Szczurów dosy? w akademji.
-- Szczurów do?? w akademji, - wybe?ko-

ta? Glicki pustym tchem.

.

I by?y to ju? ostatnie jego s?owa.

Bo gubi? si? w?ród jakich? ?wiatów niezna-

nych, a przera?aj?cych.
Zatraca? si? w sobie.

Gin??.

Rozchyli?y si? przed nim zastawy piek?a
i wszystkie, dotychczas rozproszone, uczucia z? ..

czy?y si? w jedno wra?enie.

Czarta tego nie widzia? nigdy. Mo?e co? nie

co?, wedle t?omaczenia gnostyków, jako wyobra-
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?eni? my?lowe: w najg??bszych kr?gach duszy,
w tern wiecznie zwadliwem targowisku dobra i z?a.

Zna! go jeno z ksi??ki i rozmy?la?. A? oto teraz

we w?asnej swej, na wpó? ludzkiej postaci, zjawi?
si? w sali albate?skiej.

W gi?tkich susach, zwinny jak szczypawka
i zwrotniejszy w ruchach od jaskó?ki, zawis? w po

wietrzu, nad modelem, przedstawiaj?cym wszech

?wiat. W rozwiewnej zielonej mantyli, z bia??

kryz? woko?o szyi, w trzewikach o nosach prze

sadnie wygi?tych w gór?, wygl?da? na W?ocha,

przyby?ego ?wie?o z drogi, jakich wielu spotyka?o

si? na ulicach. Tak, tem g?adziej, jako niby po

dró?ny, egzegeta, wkr?ca; si? w towarzystwo du

chownych, rozbija? synody i nieci? niesnaski mi? ..

dzy zborami. By?o jednak w jego postaci co?

przytem szczególnie nieprzyjemnego, co m?ci?o
i odstr?cza?o wzrok. By? wprost nieprawdopodob
nie chudy. Twarz jego czarniawa i w?zka jak

siekiera, o czole wysokiem i nadmiernych szcz?

kach, wyra?a?a rozum nadludzki, ale pe?en prze

wrotno?ci i okrucie?stwa. Nos czujny, zadarty jak
u buldoga, zdawa? si? w?szy? w pobli?u jaki? za

pach niemi?y. By? komu? podobny. Zdaje si?? ...

Tak. Z twarzy równie bezczelnej i zdradzieckiej,

podobny by? do? wojewoda pozna?ski, Piotr Zbo

rowski, luteranin, który komedj? na wykpienie.

swej poprzedni j wiary napisa?.
Widok tego podobie?stwa tem przykrzejszy

by? Glickiemu, ?e kiedy? komedja Zborowskiego

przyprawi?a go o niezwyk?e rozdra?nienie. Miano

wicie, przechodz?c w mie?cie ko?o kramu przekup-
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nia, zoczy? ów paszkwil z portretem autora na

ok?adce, wy?o?ony na sprzeda?, i w pierwszym

porywie gniewu podar? wszeteczn? broszur? kace

rza, a ?e nie mia? czem kramarzowi zap?aci? za

uczynion? szkod?, powsta?a na ulicy k?ótnia i zbie

gowisko.
W tej chwili czart, schylony nad machinami,

ima? si? hakowatemi lapami to kulistego s?o?ca,
to ziemi z blachy, a czarniawa jego twarz wyra

?a?a wprost niepoj?t? dla umys?u ludzkiego pot?

g? woli.

Lecz co to?

Co si? sta?o?

Nie s?o?ce i gwiazdy, jak powinnoby by?,
ale wed?ug herezji Kopernika, ziemia pocz??a si?

kr?ci? woko?o s?o?ca. Poczeka?, a zapadnie si?
w przestrze?.

Nie b?dzie mocy, ni prawa.

Nie b?dzie kary, ni nagrody.
Chaos, w którym ?ciera? si? b?d? szydliwe

ur?gowiska demonów.

Glicki nie wiedzia?, kiedy zawo?a? w duchu:
- Szatanie!
-

Zmi?uj si?!
Lecz ju?.
Ju? po wszystkiem.

Zewsz?d huczy echo rozg?o?nie przewalaj?
cych si? pokrz?kiwa? i kwików.

Czart nie by? sam.

W trop snu?a si?, gna?a chmura straszyde?,
spuszczona z chlewów trioda piek?a. Djab?y, czy

p?azy. Dziwaczne ropuchy, traszki, salamandry,
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szczecionogi i oble?ce. Chmara lepka jak b?oto,

szybka, niby rozp?tana wichrem fala po?aru, z p?a
zich swych mord przejawia coraz inne twarze

ludzkie. Znanych, ach, nadto znanych ksi??y, któ ...

rzy wbrew przysi?dze kap?a?skiej pobrali ?ony,
i wielu siej?cych wiatr wartog?owów, domoros?ych

polityków, m?drków i herezjarchów. Przed nimi

ma?e djabl?ta, czarne ma?pki, nios?y z sob? ksi??
ki, fa?szywe biblje, apokryfy i tezy heretyków.

Wsz?dzie ich pe?no, jak kawek na s?ot?.

Urodzeni w piekle, b?d? w nauce i sztuce,

za przyk?adem z?owieszczej pami?ci biskupa Grze

gorza z Sanoka, spiskowa? przeciw wierze pod po-

zorem umi?owania prawdy.
.

Roz?a?? si? po akademji.

Opanowali ju? wszystkie sale katedry.

Opanowali wiedz?.

Spe?ni?y si? wró?by proroków.
Koniec ?wiata.

Królestwo Antychrysta.

Naraz z k??bowiska cia? odrywa si? zmora

-o spiczastej i g?owie jaszczurki oczach ?ó?tych
i b?yszcz?cych, jak wyszlifowane topazy, w ?mier

telnej ?ydowskiej koszuli, i wskazuje otwart? ksi?

g? Talmudu.

- Podania Judy dawniejsze s? od Ewangelji.
'Czemu to Hieronim nie w??czy? tych ksi?g do Sta

rego Testamentu.

To senator Chodkiewicz, który przeszed? na

judajskie wyznanie i z ?ydami boruchy odprawia?.
- Czemu? - my?li Glicki. - Czemu?

A. Wysocki: Zabawy M?drców'. 8
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Jaki? starzec o ok: ?g?ych ?lepiach, w karma

zynowej delji, ociekaj?cej strugami wody.
-

Ciekawym
- mówi,

-

czy dziecko mo?e

by? w równym wieku z ojcem?
- Mo?e by? - odpowiada Glicki. - Tak

przecie?. uchwali?y sobory aleksandryjski i ni

cejski.
- Uczestnicy soboru s? tu z nami. W,..;,zyscy"

nie wy??czaj?c papie?a, co do jednego.
Mówi to nie kasztelan nowochrzczeniec, nie'

D?mbski, ale gracki mnich w zgrzebnej szacie

franciszka?skiej.
Lizmanin.

Franciszek Llzmanin.

Obie?y las, niegdy? zakonnik, spowiednik ?ta

rej królowej Bony, pó?niej bezwyznaniowiec, a ra

czej wyznawca katechizmu piekielnego. Za?o?y?

gimnazjum protestanckie w Pi?czowle, do którego

nauczycieli, kacerzów, 'a? z francji ?ci?gn??. Nie

dba o wrogów i krytyk?. Nie odpisa? Glickiemu

na dwa listy.
Teraz króci si? z sekciarzami, a tymczasem

magistra przejmuje rozpacz. Spodziewa? si?, ?e

kiedy?, z wysoko?ci raju, b?dzie patrzy? na udr?
czenia pot?pie?ców. Lecz on tu razem z nimi,

Jak?e to si? sta?o? Razem.

Jawi mu si? kto? nowy, nieznajomy. Nie

ksi?dz, nie szlachcic. Blady pan w czarnym p?a
szczu. Najnienawistniejszy z wszystkich, g?owa Bra

ci Polskich, Czechowicz, zwany papie?em uwia

lowskim.

- Ko?ció? za?o?y? nie aposto? Piotr, ale Pa-
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wet Co uczyni?, aby w ko?ciele mieszka?a mi?o???

Jak ci si? zdaje? Precz wyrzuci? trza wszystkie
wschodnie ozdoby i zapory.

Wskazuje zebranym na Glickiego.
- Wódz nasz! Wszystko wie, w nic nie

wierzy.
Tak.

To prawda.
Bo w co wierzy??

Sk?d on wie?

Sk?d zna jego my?li, my?li natr?tne, których
wyrzeka? si? sam przed sob??

Czy? winien, ?e jak drugi Dudym ?lepy umia?

ca?? biblj? na pami?? i sporne kwest je wszystkich

religij i sekt przezna?. przebola?? Chcia? serce

po?wi?ci? w ofierze, za cen? mi.o?ci, m?odo?ci,

szcz?scia, chcia? wyrwa? grzesznych z niewoli

czartowskiej, wykupi?, ale tymczasem sam uleg?

pokusie. I jego poch?on??a zaraza zw?tpie? i bun

tu. On sam grzesznik, grzesznik najwi?kszy,
Otacza go chaos.

Nie widzi ju? ?adnej ludzkiej twarzy.

N ic si? nie dzieje.
Nic nie b?dzie.

Chcia?by zmówi? pacierz, lecz zapomnia?

pacierza. Straci? wiar?. Otacza go pustka i ta

wydaje mu si? straszniejsz?, ni? piek?o. Sko?czy
?a si? m?ka, ale usta?o te? ?ycie i niema nawet dja

b?a, aby we? wierzy?.

Glicki trzepie nogami po pod?odze, drapie si?

do krwi paznokciami i, nie dowierzaj?c oczom,

rozgl?da si? woko?o.
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- Czy? chory ojcze? -

pyta czyj? g?os.

Otrz?sa z powiek resztki odr?twienia.
W sali albate?skiej widzi nad sob? twarze

dwóch profesorów akademji, a dalej ?aka, który

u komina, jak gdyby nic, dla psoty, dra?ni sow?

astrologa.
- Mia?em objawienie

- odzywa si? zduszo ..

nym od trwogi g?osem.
-

Ratujcie mnie!

Doktór Bernat podaje zemdlonemu garnuszek
z jakim? zimnym p?ynem.

Kto? inny przykl?ka obok i ujmuje go wpó?.

Ksi?dz Soko?owski.

Jak zawsze wygolony starannie, co tern wy

ra?niej uwydatnia jego p?askie oczy i k adratowe

usta. Jest w akademji wicerektorem i sprawuje

s?downictwo nad ?akami, przy wspó?udziale dzie

kanów i doradców z ka?dego fakultetu. Niestety

skazuje pods?dnych na kary zbyt b?ahe: karcer

lub zap?acenie kamienia wosku na ?wiat?o.

Teraz przygania Glickiemu.

- Ledwom u?agodzi? echa rozruchu, który? ..

de wywo?ali, pal?c w rynku portret Ucha?skiego,
a ju? znowu zac ynacie nowe niesnaski. Do?? ju?

chyba mia?a akademja z waszej przyczyny szkód

i przykro?ci. Jakiem prawem poczynacie jakie?

tajne przes?uchy?
Glicki wskazuje ?aka oczyma.
- Za jedno mi, co przeskroba? -

z?yma si?
wicerektor. -

Zreszt? szlachcic on i przysi?g?

oczy?ci si? z ka?dego waszego oskar?enia. A prócz

tego, jako cudzoziemcowi, przys?uguje mu prawo

go?cinno?ci, czyli ?e jest nietykalny i pozostaje
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pod szczególn? opiek? króla. Stary De Halk, arja
nin, bawi na Litwie pod opiek? kasztelana Kiszki

i Ostrogskich, to?by to by? gwa?t, gdyby?my tu

jego synka s?dzi? zacz?li. Czy nie lepiej, zamiast

tego, na twardego katolika go przerobi??
I nie t?umacz?c si? d?u?ej, zwraca si? ku m?o

dzie?cowi.

- Mo?esz odej??.
- Pozwalacie mu pój???

-

sprzeciwia si?
Glicki. - Bez niczyjej por?ki?

- Ja r?cz?. Wszak nie uciekniesz, Edwinie?

Glicki opiera si? o uszak okna.

Na bia?ern od ?niegu tle szyb sucha jego

posta? o rozwichrzonych w?osach podobna jest do

samotnej wierzby na pustkowiu. Jeszcze czeka?

i pytaj?cym giestem zach?ca? Berneta do spólnego

oporu, ale ten mia? swoje powody, dla których
wola? nie zadziera? z wicerektorem, uda? ?e nie

rozumie, ?e si? l?ka, ?e nie wie i z lekkiem west ..

chnieniem pocz?? krz?ta? si? ko?o swego warszta ...

tu na kominie.

Nie by?o co.

- Id? wi?c
- wykrztusza magister z przy

...

musem.
- Patrz?c na mnie powiniene? kl?cze?.

Ale id? ju?, id?, a przedtem, je?li? ?askaw, podpisz

protokó? z przes?uchania.
?ak podzi?kowa? wzrokiem wicerektorowi, któ

rego, jak i inni uczniowie akademii, szanowa? za

jego sprawiedliwo?? i spokój. Zgodnie usiad? za

sto?em i, hamuj?c rado??, zacz?? pisa?.
Ju? u drzwi zatrzyma? go Glicki leniwym ru

chem r?ki.
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- Nie zapomnij te? podj?? z kwestury przy

s??anych dla ciebie kwitów na bank Fuggierów.
Nie przynios?yby nam te pieni?dze b?ogos?awie?
stwa.

Wicerektor poda? ch?opcu r?k?, któr? ten uca

?owa? z wdzi?czno?ci?.
- Jutro przyjd? na wyk?ady jak codziennie-c

rzek? rzyjacielsko.
- Gdyby ci kto jakie wstr?ty

czyni?, uwiadomisz mnie.

M?ody Flamandczyk spar? si? na klamce.

Chcia? co? rzec na po?egnanie, ale, musn?w

szy spo :rzeniem protokó?, szastn?? po studencku

nogami po pod?odze i powa?nie sk?oni? si? pro

fesorom.

M istrzowi Marcinowi ju? wróci?y sity. W ko ..

cich skokach dopad? drzwi i, przylepiwszy si? do

nich, ws?uchiwa? si? w odg?os oddalaj?cych si?
kroków.

-

Oby?cie si? nie dowiedzieli kiedy?, jakie

go?cie ptaszka wypu?cili tak g?adko.
- Je?eli kto winny, to ci, od których nas?u

cha? si? niedorzeczno?ci. To jeszcze dziecko.
- Nie taki on m?ody jak wygl?da. Przytem

wogóle nie wiadomo, czy nie jest starszy od nas

trzech. Pewne istnienia obfituj? w sposoby wy?a
mywania si? z ogó lnych prawide? i porz?dku przy

..

rody.
- Jaki tam porz?dek. Walka i tyle.
- Tern wi?cejby opornych trzeba zwalczy?,

a ten, wedle kodeksu Lewitów, by?by ukamieno

wany, gdy? ?mier? przez spalenie byJaby kar? zbyt
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Iekk?. Najniezawodniejsza i najstarsza to kara

w dziejach.
-

Dawniejsz? jest kara przez utopienie -

.zauwa?yl uprzejmie profesor-Soko?owski.

Mistrz zebra? zapisane przez siebie papiery
'Ze sto?u.

- Pozwólcie, ?e dor?cz? wam do przeczyta
nia protokó? zezna?.

Soko?owski pragn?? si? wymówi?.
- W kwestjach zabobonów i . czarnoksi?stwa

zgadzam si? z uchwa?ami synodu "krakowskiego
i statutem wikarjusza Jana Szafra?ca. Najlepiej na

uk?, ?wiat?em, powstrzymywa? ludzi od tych
wierze?.

- Czart nie czeka. Trzeba dzia?a? i to ostro.

Wiecie wy, w jaki sposób ?wi?ty Dominik pokona?

sekt? Albigensów?
Wicerektor nie pami?ta?, wi?c Glicki dopo-

wiedzia?.

- Przez wprowadzenie tortur.

- Zachwalacie tortury?
- Nie ja wymy?li?em stosowanie tortur przy

badaniach, al ? prawo magdeburskie. Z Niemiec tor

tury do Polski przysz?y, i ja mog? tylko ubolewa?,

?e nie wcze?niej.

Soko?owski z u?miechem pokiwa? g?ow? i za

tar? r?ce.

- Chod?my na wieczerz?
-

poprosi?.
- Przed

Popielcem wolno nam je?? mi?so, a na dzi? Okisza

obieca? rzadki przysmak. W?tróbk? g?si?. Przy spo

.sobno?ci przymówi?bym si? doktorowi o spróbo-
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wanie kubka wina sandomierskiego, które podobno
do obserwatorjum zes?a?y mu ?yczliwe gwiazdy.

- A dobrze - ochotnie przyj?? Bernat przy

mówk?. - Cienkusz to mizerny na uweselenie sta

ro?ci. Mam kilka butelczyn i, je?li nie wzgardzicle;
zawo?am pacho? a, niech to zniesie za nami. Przy

kieliszku mo?e si? i nasz srogi inkwizytor roz

chmurzy.
Glicki sta? w oczekiwaniu z rulonem swych

pi m ?ledczych.
- A protokó??

- przypomnia? si?.
- Dajcie - zgodzi? si? wicerektor. - Wfa ....

?ciwie, aby jako tako by?o prawnie, powinien go

by? pisa? nasz notarjusz, albo cho?by który stu

dent.

Wzi?? plik papierów i ju? go mia? sobie za"

tkn?? za pas togi, gdy zawadzi? okiem o podpis
De Halka u do?u. Zadziwi?a go przyd?ugo?? i nie

równy uk?ad pisma. Obaj profesorzy tak?e to spo
..

strzegli, ale, ?e w sali zrobi?o si? nieco mroczno.

wprzód trzeba by?o oczy?ci? knot ?wiecy z kopcia.

aby odczyta? s?owa jeszcze mokre ?wie?ym inka

ustem.

- .Ie?li?cie pewni swej skargi --

powiedzia?
Soko?owski, -

wezm? j?, aby pomówi? z rekto

rem. Cho?, jak si? domy?lacie, pow?tpiewam, ?e

by mnie wys?ucha? do ko?ca.

Trzy g?owy pochyli?y si? nad pismem ?aka.

A tam, zamiast podpisu, wyra?nemi g?oskami
widnia?o napisane po ?acinie pozdrowienie: "Po
zdrowienie dla El?bietki". A podpis? Podpisa?
"Czeczot".
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Wy?mia? djab?a, mistrza l Jego oskar?enie.
- Co to znaczy? - roze?mia? si? ksi?dz So

ko?owski. - Co ten figlarz nabazgra??
Glicki uchwyci? si? kurczowo sto?u, aby si?

nie zwali? z nóg na ziemi?.

Nic innego.
?ak pods?ysza?', gdy sam do siebie wyrzek?

imi? wojewodziny, jej imi? umi?owane i nienawist

ne. Pami?? o niej, jedynej kochance jego ?ycia,

nieust?pliwej i wiaro?omnej, zakl?? w sobie mil

czeniem, zda si? wiecznem, a? jedna chwila sla

bo?ci poda?a go na po?miech ludzki,

- Kto jest ta El?bieta? - dopytywa?, patrz?c

w oczy, wicerektor. - Wydaje mi si?, ?e co? ju?
o tern s?ysza?em.

Chwila jeszcze, a b?dzie musia? oskar?y? si?,

upokorzy? i wyzna? sw? ha?b?, win?, niewyznan?

przed nikiem.

- Kto to taki?

Mistrz Marcin stal onie?mielony.
Trzeba by?o co? rzec.

- Nie wiem - wyj?kn??.
I nie namy?laj?c si? wiele, uj?? protokó? z po

wrotem z r?ki wicerektora i po?piesznie rozgrze

ba? papierami ?ar w kominie, a? buchn?? p?omie?

i strawi? je na popió?.
.

- Nie wiem - powtórzy?.
- Nic. Jakie?

nowe plotki ?akowskie.
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W bibljotece ma?o kto bywa?.
Za dnia kilku najemnych kopistów przepisy ...

wa?o dla ustawodawczych prac statystów Kazimie

rzowe statuty i edykty Jagiellonów. Czasem jaki?

mnich, pieniacz, przyby?y ze wsi, rozczytywa? si?
w przywilejach dawnych nada? dla klasztorów.

Czasem jaki? mi?o?nik filozofii szuka? za tern

i owem. Duchowni odwiedzali bibljotek?, aby do

domu po?ycza? odpisy zagranicznych traktatów

religijnych. Ale profesorzy akademji ju? nie gro

madzili si? tu wieczorami na swe naukowe rozho

wory i od zmroku w salach bibljoteki, w pustce

ciszy, toczy?y si? rozmowy umar?ych.

Ksi?g by?o bez liku.

Od ilu? czasów, z jak?? mi?o?ci? i zapami?

taniem, starsi w narodzie zbierali te pomniki roz

my?la?. Król Kazimierz Wielki, z wiar? w wy?sze

przeznaczenie narodu, dla lepszego uposa?enia aka

demji zastawia? domeny królewskie. M?oda królo

wa, JagieUowa ?ona, na kupno ksi??ek sprzeda?a
swe klejnoty panie?skie. Nie szcz?dzili te? kosztów

co zamo?niejsi panowie i panicze, i od lat z po-
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dró?y swych za granic? zwozili w darze ksi??ki, ni

by wdzi?czne pszczo?y J które znosz? do rodzinne

go ula miód kwietny.

M?ody licencjat Mieczys?aw Marchocki prze

bywa? w bibljotece, jak czasem, dniami i wieczo

rami

Nieraz do ?witu.

Czyta? po kilka ksi??ek naraz Ka?da by?a
dla? skrzynk? pe?n? czarów, lecz nie z?o?liwej
Pandory, ale cudotwórczych Muz.

Bibljoteka
- niczem pusty? skalista, mar

twa i zimna.

Dla niego, pod p?ugiem rozwa?a?, roz?wietlo

nych b?yskawicami serca, stawa?a si? gleb?, rodz?

c? co chwila nowe ?ycie. Gdy chcia?, na jedno
skinienie my?li, ogrodem marze? lub cmentarzys

kiem wspomnie?. Lecz równie pr?dko przykrzy?
sobie czytanie i wtedy porzuca? ksi??ki, wychodzi?
z akademji na ulic? i wa??sa? si? po mie?cie. Na

ulice i rynki miasta spogl?da? iednak taksa mo, jak
na ksi??ki w hibljotece, otwarte ku widzeniu, ale

od tamtych ile? wi?cej ciekawe.

Dzi?, sam nie wiedz?c kiedy, wcze?niej wró

ci? z miasta.

Odziany zwyczajnie, ze szlachecka, w ?ó?ty ?u

pan, kubrak podszyty barankiem i ze szpad? przy

boku, wygl?da? z twarzy raczej na mnicha, bladej
i cho? m?odej wiekiem, umartwionej przez modli

twy i p?sty.
A przecie? w mie?cie prze?y? ten czas weso?o.

Gdy w samotnej swej celi roznieci? wreszcie

kaganek olejny i pad? w krzes?o, po jego licach
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przychud?ych i nieco za wysokiem czole przelaty

wa?y jeszcze odblaski karnewa?owych wra?e?, lecz

wejrzenie jego ogromnych czarnych oczu z pod

g?stwy pier?cieni w?osów przys?ania?a mg?a za

dumy.
\V mie?cie gapi? si? by? z naiwn? ciekaw.o?ci?

wie?niaka na widowiska w budach skoczków i ku

glarzów, walki kogutów i b?azenkowate kozio?ki

papug. Mo?na si? by?o u?mia?! A nast?pnie w ulu

bionej winiarni "Pod Okr?tem", gdzie czasem

schodzili si? z sob? literaci, malarze i komedjanci,

wyta?cowywa? z mieszczankami i przewodzi? ucies?e.

Lecz ani na c wil? nie opuszcza?a go pami??

poczynionych wniosków.

Zarazem, pod wp?ywem tego, co czyta? dzi?

rano, majaczy?y mu si? w g?owie obrazy minionej

przesz?o?ci.
Jak?e ruchliwe i g?o?ne.
Zda si? woko?o, teraz, nad sam? g?ow?, W g?o?

wie, toczy?y si? bitwy morskie Greków i Persów,
i z?ote, zbroczone krwi?, pa?ace rzymskich Ceza

rów hucza?y wrz?tkiem biesiadnego rozgwaru.

Przeganiaj? je inne widoki, k??bi? si?, tocz? hala ..

?liw? nawa??. To wyprawy zdobywców, obrady
senatu i nagle, gro?ne odruchy rzesz niewolników,
ludu i wojsk najemnych. Zaczem z tego waru

sza?ów i p?omieni wy?ania si? nowa forma spo

?eczna.

A w Polsce?

Mo?e niegdy?, przed wiekami, gdy naród sam

tworzy? swoich bogów, wola wypowiada?a si? wy

ra?niej.
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Lecz pó?niej?
Teraz?

Kto? psu?, rwa? wi?zy mi?dzy rodze?stwem.

Kto?

Dlaczego?

W odpowiedzi na swe pytania licencjat s?y

sza?, jak w poga?skiej tragedji, dwa chóry, wza

jem przeciwiaj?ce si? sobie, rzeczywisto?? i skry ..

te pos?pne wró?by.

Zauwa?y t, ?e Polak dawny coraz mniej od

szczególnia? si? od licznych w kraju cudzoziem

ców, prócz jedynie strojem i mow?. Bo i czem?

Prawa by?y rzymskie, nauka grecka, a i wiara

obca, w obcej do wierzenia podana mowie.

Czy tak musia?o by?? czy nie?

Naród gin??.

Pragnienie zmiany, nowo?ci, zatraca?o pami??
swoisto?ci i do?wiadcze?. Do tego, jak z pod zie

mi, zjawiali si? jacy? samochwalcy, - nie wiedzie?

nauczyciele Boga czy djab?a, którzy obiecywali

raj na ziemi, byle zburzy? podstawy z lat minio

nych.
Marchocki widywa? ich w mie?cie.

l teraz przeciera? r?k? powieki, jnkgdyby

próbowa? zatrze? z oczu wspomnienie ich postaci.

Kogó? wi?c prosi? o rad??
Przesz?o?ci?

Ksi??eh?
A ?e pragn?? czego? dowiedzie? si? jaknaj

pr?dzej, wi?c zerwa! si?, zrzuci? z siebie ?upan,

przywdzia? obcis?? ukni? kleryck?, zapali? latarni?,
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i szybko a niespokojnie, jak cie?, zbieg? do biblio

teki.

Lecz tam, w przedsionku, oczekiwa? go widok,

zgo?a niespodziany.
Przed drzwiami wala? si? stos ksi??ek i bro

szur, rozrzucony i sna? gwaltownemi ruchy ci?nl?

ty na ziemi?.

Licencjat ju? by? zapomnia? o tym zatargu,

sporze, trwaj?cym od jesieni, mi?dzy akademj?
a rad? miasta. Spór prawniczej natury. O drob

nostk?. Jedna ze ?cian bibljoteki zacz??a od

ulicy sypa? gruzem. Czyim kosztem mia?a by?

przeprowadzona naprawa muru? Jednak w?a ...

?ciwie nie o to sz?o, a ca?kiem o co innego.

Tak by?o, ?e burmistrz Groicki, protestant,

nades?a? w podarunku sporo ksi??ek, wedle zda

nia kustosza, wcale niepo??danych dla bibljo
teki. A? gdy tymczasem rektor akademji Giel

czewski wyjedna? u kogo? z panów pieni??n? po

moc, wystarczaj?c? dla przeprowadzenia robót mu

larskich, kustosz bibljoteki ju? bez skrupu?u wy

rzuci? natr?tne druki do sieni, za drzwi. l oto te

raz widne by?y na ziemi, w nie?adzie, a rozwiane

ich karty zdawa?y si? skar?y? na doznane poni?e
nie i wygnanie.

Co to by?o?
Marchocki otworzy? jedn? z broszur .

... "Mi?ujcie nieprzyjacio?y wasze" -

pisa? au·

tor - "có? jest bardziej przeciwnego mi?owaniu.

je?li nie wojna, w której w sposób nieprzyjaciel
ski godzisz na ?ycie i mienie drugiego? A chocia?

nawet s?uszny powód pcha kogo? do wojny, po-
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mimo to, jak teraz jest zwyczajem, wyrz?dza si?
wiele krzywd niewinnym, co wi?cej, musi si? je

wyrz?dza?, je?li si? nie chce na siebie ?ci?gn??

gniewu wodzów. Z krzywd za? tych jak?e uspra
..

wiedliwi? si? przed Bogiem?"
Pisa? kto?

Piotr z Goni?dza.

Mieczyslaw widzia? ?oJ nawet rozmawia? z nim

na jednym powiatowym wiecu na wsi.

Przyjaciel ca?ego ?wiata, o twarzy sztywnej
i ?ó?tej jak z wosku i m?tnych oczach, kr?ci? si?
ze swem pos?annictwem mi?dzy szlacht? i tak nie

zbyt skor? do broni. G?osi? mi?o?? dla wszystkich

ludzi, obywateli ziemi, i pokój mi?dzy narodami,

pokój wieczysty. A jakby dla skuteczniejszego znie ..

ch?cenia do wojny nosi? u boku drewnian? sza"

belk?, niby na po?miech ka?dej przemocy zbrojnej.
Kto by broni? Polski od napa?ci s?siadów,

nie mówi?, i zdaje si?, nie zaprz?ta? sobie g?owy
temi troskami.

Wi?c licencjat z niech?ci? cisn?? broszur?
Piotra z Goni?dza na ziemi?.

Nie ten jeden by? tak wydarzonym aposto ..

lem mi?o?ci.

Inni.

Przyszed? mu na my?1 jeden, najzapalczywszy
ze wszystkich, Niemojewski. Jakób Niemojewski.

Widywa? go na ulicy, jak stoj?c na kupie kamieni,

w ?achmanach, g?osi? kazanie do ludu.

S?awna i zagranic? osoba.

Szlachcic, s?dzia inowroc?awski, w?a?ciciel ma

j?tno?ci Liszkowo i Niemojówka, wsie te ch?opom
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rozda? i piastowany urz?d powiatowy z?o?y?. Nie

?eby by? niespe?na rozumu, jednak naprawd? nie

gani?, ale kocha? swe dobrowolne ubóstwo, za

chwala? wspólno?? dóbr i wzywa? ludzi do brater

stwa. Wygl?d .nia? tak szczególny, ?e aby go raz

widzie?, nie ?atwo by?o zapomnie?. Przedwcze?nie

osiwia?y, o oczach gro?nych, gorej?cych jak po

chodnie. N?dzarz, sypiaj?cy noc? po przyzbach

domów, biedniejszy od najbiedniejszych, a jedno
cze?nie od bogaczów bogatszy. Zanim pó?niej dla

szerszej dzia?alno?ci wyznaniowej przeniós? si? do

Lublina i przewodniczy? zborowi, g?osi? w Krako

wie swe przygodne kazania i powtarza? w nich,

tylko o ob??dnem znaczeniu, to co jeszcze hebraj
ski kronikarz Izajasz pisa?:

." H Wszyscy pragn?cy pójd?cie do wód, i wy,

co nie macie pieni?dzy, pójd?cie, kupujcie i jedzcie,

pójd?cie, mówi?, kupujcie bez pieni?dzy i bez

zap?aty, wino i mleko" ...

Burzy? t?um.

Niezadowoleni porzucali prac? i do agali si?

podzia?u wszelkiego dobra. A ju? najwi?cej spra

wia?y jego mowy k?opotu stra?y miejskiej, gdy?
niektórzy wyznawcy Niemojewskiego, ho?ota, brali

si? do rabowania straganów i sklepów, ten spo
..

sób rozumuj?c: nauk? o dobru publiczne m i brater ....

stwie.

Has?a te goni?y nlespokojnie, jak wiatr po

mie?cie.

Lecz mo?e wi?cej od nich zaciekawia?y 11 dzi

pogl?dy, nowym, zwodnym blaskiem o?wietlaj?ce
.?ycie osobiste cz?owieka, sprawy serca i sumienia.
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Czy co pisa?, nie wiedzie?, a Je a? hucza?o od

.zachwytu i zgorszenia z tego, co uczy? inny, uk?a

dny aptekarczyk z Poznania, Daniel Biell?ski, re

tor, pe?en ol?niewaj?cych paradoksów. Ma??e?stwo

w swych przemówieniach nazywa? niewol? i roz

-pust? i s?awi? wolno?? serca bez jutra i obowi?z
ków. ?y? zaleca? swobodnie, tak jak sam ?yt, jak

'ptak powietrzny lub lilja polna. Mówi? za? tak prze

-pi?knie, ?e nawet kupcy zamykali sklepy i spieszyli
w ?lad, a?eby go pos?ucha?. I stale otacza?a go

chmara m??czyzn i kobi t, zarówno ze stanu ?yjll

-cych w dostatkach, jak i z po?ród bezdomnej bie

doty. A ?e matk? mia? i braci, którzy si? han

<116m w mie?cie trudnili, gdy' go o nich pytano,

ukazywa? na swych uczniów i s?uchaczów:

- "Oto matka moja, bracia i siostry".

Niepokój, jaki ci opiekunowie ludzko?ci czy

nili, przejawia? si? ju? w wygl?dzie ich ksi??ek,

drukowanych niedbale i po?piesznie. Razem bro

szury te i ksi??ki, niby zbiór w?ócz?gów pod zam

kni?temi drzwiami bibljoteki, podobne by?y do kr?

tych fal powodzi, nios?cej z sob? rozgwar bez?adu

i zam?tu.

Niebezpiecze?stwo by?o i w tern, ?e pisali nie

po ?acinie, ale po polsku, wyra?aj?c si? z prosta,

tak jak my?leli, co wi?cej przypada?o do smaku

-czytelników.

Inne broszury?

Dziwnie by?o je czyta?, bo niejeden z ich au

torów, sekciarzy, ledwo ?e litery stawia? umia?.

Wszystka za? ta literatura rozmna?a?a si? tern ?,,-

gA. Wysocki: Zaba\\y M?drców.
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twiej, ?e drukarze nie podlegali, jak przedtem, s?

downictwu akademji, ani jakiemukolwiek innemu,

Drukowano te? te ksi??ki wsz?dzie.
Na Mazowszu przewa?nie wydawali je arja

nie, w Gda?sku anababty?ci, kalwini?ci na Litwie.

Zbiera?o si? .w umys?ach na jak?? wielk?.

zmian?.

I strach bra?, co mia?a ta zmiana przynie??.

z sob?? co mia? zwiastowa? dzie? jutrzejszy?
.

Nie dawa?o si? to przewidzie?, ni znale??

klucza tych zagadnie?.
Marchocki odsun?? nog? stos broszur z przed

drzwi i wszed? do bibljoteki.

Latarni? postawi? na oknie.

I patrza?.

Ale w bibliotece jeszcze ci??ej móg] si? wy

zna?, bo ksi?g by?o tu a? za wi ele, echa wszyst

kich krajów i czasów.

Z pó?ek sam? ju? opraw? ujawnia?y swe po
..

chodzenie i nieprzebran? rozmaito?? kszta?tów.

Jedna uj?ta w jut i klamry z bronzu, inna w bi

bu?? lub skór?, inne w pergaminy lub nawet li?cie.

papyrusów. nasycone olejkiem cedrowym, przecho

wywa?y si? w woreczkach z jedwabiu lub w ok?ad

kach z ko?ci, metalu, wystrojone ozdobnie w ro-·

zet y z jaspisu i chryzolitu.

My?l bieg?a od nich w dal.

Jaki? by? stosunek tych ksi?g wzajem do sie-'

hie, do ludzi, wtedy a teraz?

Razem, jedne obok drugich, spoczywa?y cha? .. ·

dejskie listy uczniów apostolskich, ?w.?te ksi?gi

egejskie, u?amki instytucyj szkó? bizantyjskich i prze-o
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pisy ustaw franko?skich. Istny chór narodów da ...

wno umar?ej ludzko?ci.

A ksi??ki pó?niejsze?
Nowe?

Las to jest, las cieniów znikomych. Oby tak

mo?na przebrn?? t? g?stwin?, napotka? Muz? hi

storji, mistrzyni? ?ycia, i dowiedzie? si?, co b?dzie?

Wsz?dzie woko?o unosi? si? gorzki zapach

papieru lnianego i md?y ró?nych pergaminów." Po

zapachu niepodobnaby rozpozna? ich pochodzenia,
bo r?kodzie?o pergaminne rozwini?te by?o tak buj
nie, ?e dawnemi czasy w Polsce, w samym Kra

kowie pergmini?ci tworzyli osobne bractwo ce'"

chowe. Wyprawiane ze skór jagni?cych, owczych
i kozich, p?ukane w soli morskiej, garbowane so ...

kiem cytrynowym, bejcowane gaszonem wapnem

i g?adzone pumeksem. Rój tych woni wi?za? si?

z sob? we frazy i akordy, podobnie jak tony w mu

zyce. Niektóre wonia?y jakim? czarem osza?amia

j?cym, niby wonie zió? i kwiatu z innego ?wiata

i rozmarza?y my?li.

Licencjat usiad? dla dogodno?ci na ziemi,

otwiera? i ku ?wiat?u nachyla? ksi?gi, jedn? po

drugiej. Karty ja?nia?y ?yw? sw? obrazowo?ci?,

podobn? do spojrze? gobelinów i makat.

Có? za widowisko.

Ca?y teatr narodów.

Led wo zamigota?o t?czowisko cerkiewnych
druków ?wiatope?ka Fiola, ju? wwierca?y si? w oczy

kr?te litery arabskiej drukar ni w Fano, a? znów

jaki? wspania?y druk w?oski rozl?ni? sal? przepy

chem barw. Pami?tnik którego? soboru, obra-
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duj?cego na okaza?em tle klasztorów, pa?aców

i wi?zie?.

Niczego nie spodziewa? si? od tych ksi?g,

i ju? dawno t?sknocie jego nie da?y ?adnej od

powiedzi.
Chcia?, - czego?
Ka?da z tych ksi?g pocz??a si? pod innem

niebem i by?a ?ywem s?owem swego narodu.
I My

?la? wi?c, czemu u nas, prócz poezji Kochanow

skiego, ksi??ki i wogóle to, co si? pisze, nie z sie

bie jest, ale wyra?a zewn?trzn? stron? ?ycia.

Jedna jest.

Staro?ytna ksi??ka lechicka.

U do?u pó?ki z?o?one by?y dawne statuty, to

jest uchwa?y pierwszych wieców i wyroki staro

stów wiejskich, ryte jeszcze kreskowe m pismem

na drzewie. Przeniesiono je tu z pierwszej akademji,

za?o?onej jeszcze w Ty?cu, za poga?skich czasów

narodu. A do nich, niby pod opiek? tych star

ców s?dziwych, tuli si? pogodna dzieweczka wiej

ska, ma?a ksi??eczka ?piewacza, pisana w mowie

piastowskiej, jeszcze nieska?onej wp?ywami mów

s?siednich

Licencjatowi, gdy teraz przypomnia? o d??
no?ciach Lechów, s?owa tej ksi??ki przedwiecznej

zad?wi?cza?y w my?li pie?niami ?ród?a, zwolnic

ne?o z wi?zów ziemi. We wspomnieniach serca

roz?piewa?a si? tre?? ksi??ki, pierwszy hymn, ?piew
druhen na obrz?dzie zbiorowych za?lubin, podczas
gdy ?lepy wró? wi?za? r?ce nowo?e?ców traw?,
na znak ?e nawet ?mier? nie roz??czy ich z sob?.

?ycie szczere, nad s?o?ce jasne.
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.

Cz?owiek ?y? dla mi?o?ci, a ziemia by?a w?a

sno?ci? bogów. Królowali bogowie: wszystkowi ...

dz?cy Jarowit o czterech twarzach, Dziedzilja,
piersiami karmi?ca ?wiat ca?y, i sparty na wio?le

?eglarskim czarny Niega, bo?ek ?mierci.

O tych czasach opowiada?y te hymny .

.

Muza pierwszych eposów.
Zna? j? król Kazimierz Wielki, który stworzy?

instytucj? wie?niaków-dziedziców i chcia? j?, na

zawsze utrwali?.

I nie o dziedzictwo w tern chodzi?o, ale owol ..

no?? i cze?? cz?owieka.

Marchocki si?gn?? po kronik?.

Ksi??ki nie by?o.
Akademia cz?sto posi?kowa?a swemi ksi??ka"

mi inne uczelnie w Królestwie: akademi? lubra?

sk? w Poznaniu, wy?sz? szko?? wojewódzk? w War

szawie i tak?? wy?sz? szko?? we Lwowie.

Mo?e wi?c po?yczono j? st?d?
Nie.

Dwa hymny, hymn weselny i wiosenny, hymn
?e?ców i pasterzy, czyta? kilka dni temu.

Inne wczoraj.
Mo?e nie w tej sali?

Tak.

Dalej.

Dostrzeg?, ?e w drugiej, opodal, ?wieci?y roz

chylone karty jakiej? ksi?gi, jakgdyby przed chwi

l? rozwartej do czytania.
Nie. Nie ta.

Inna.

Nie ona.
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Oprawna po ko?cielnemu, nawet na oko nie

wyda?a si? podobn?.
T'1archocki bezwolnie pocz?? przegl?da? de-

.mne karty ko?cielnej ksi?gi.
Nie ta.

Nie kronika lechicka.

Rocznik to by? którego? klasztoru eremitów

na ?l?sku, spisany w zwi?z?ych zwrotach, wzoro

wanych na utworach Salustjusza, które tam znano

'przed innemi pismami Iaci?skiemi.

Rocznik jak inne.

Równe kolumny prozy przegradza?y gdzienie

gdzie strofy rymów, w których niekiedy zdarza?y
si? s?owa niemieckie. Zacz?ty by? w pocz?tkach

jedenastego stulecia, w czasie, gdy lud ?l?ski bro-
'

ni? si? przeciw wojskom czeskim, nachodz?cym je

go ziemi? w imi? krzy?a.
Lecz kto pisa? te rozdzia?y?
Zwierz chyba ?akn?cy krwi.

Kronikarz podawa? daty nietylko z ?ycia

ksi???t polskich i czeskich, ale i przebieg utarczek

i bitew z wyznawcami pierwszej wiary. Opowie
dziane to za? by?o z takim rozmi?owaniem w okru

cie?stwie, ?e, zda si?, z kart ksi?gi tryska?a w oczy

krew pal?ca. Chaty kmiece o dachach z chróstu,

uk?adanego w pasiaste je?e, p?on??y chmurami dy ..

mu. Wojownicy z rogami turów na ?elaznych he?

mach ubierali grzywy ko?skie g?owami swych
ofiar, a ciury obozowe wlek?y si? za nimi na mu

?ach i wielb??dach, unosz?c skarby ze zrabowa

nych ?wi?ty?.

M?ody cz?owiek nie móg? dalej czyta?.
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Litery wi?y mu si? w oczach, niby gniewliwe

'pl?towiske zmij, i odrywaj?c si? od kart r?kopisu,
wzlatywa?y gromad? w gór?, przejrzyste jak roje
komarów.

.

Niepoj?ta by?a nienawi?? tych ust?pów ksi?

gi, spisywanych po erze innych wiekopomnych po

-chodów przeciw przemocy, o których tak pi?knie

'pisa?' zakonnik poeta, Francuz, piewca boles?awo

wych triumfów. A najciekawsze, u kogo to tutaj
ten g?os nienawi?ci z przed wieków znalaz? swój

<odd?wi?k pokrewny?

A kronika ? gdzie?

Ostatni ?wiadek królowania cz?owieka w Pol

sce, ostatnia pie?? radosna.

Czy skrad? j? st?d kto? z?y lub nikczemny?

Nikt z go?ci ani kopistów, bo obcy przyjmo

wani byli dla swych prac w innej sali, ogrzanej.

i nikomu nie wolno by?o bobrowa? w zbiorach hi

'bljoteki. Ani przecie? ?aden z profesorów, Wszys

c.y profesorowie swe ksi??ki, nabyte za uciu?ane,

ostatnie grosze, darowywali lub przed zgonem za

pisywali bibljotece w spu?ci?nie.

Jaki? bies zabra? to st?d i zniszczy?.
Kronika przesta?a istnie?.

Czy na zawsze?

Nie.

Gdyby nawet?

Po stokro? nie.

S?owa nie mo?na zabi?, ono jedno jedyne
z wszystkiego nie?miertelne. Wi?c wierzy? trzeba,

?e mo?e, mo?e ozwie si? kiedy? nanowo w du-
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szy jakiego? jeszcze niezrodzonego poety. O?yje.
Mo?e kiedy?, jak ziarno pod os?on? ziemi po pew

nym czasie zmartwychwstaje, tak zmartwychwstanie
dusza cz?owieka, pochowanego w ?onie ziemi. Zie

mia zrodzi?a bogów i ludzi. Z niej wskrze?nie ra

do?? ?ycia.
I tak by? musi.

Dotychczas jak?e lichem by?o ?ycie.

W obowi?zuj?cej powszechnie wierze, w re ...
·

ligji nieswojej, przyby?ej z odleg?ego Wschodu,

której s?ugom przez wieki wznosi?a Polska oka

za?e domy i broni?a jej krwi? od zag?ady, nie zna

laz?a szcz??cia.
Cze?? cierpienia?

Czy?by wiecznie w ciemni zimnych ko?cio

?ów, s?uchaj?c modlitwy w obcym j?zyku, trzeba

by si? smuci? i l?ka? kary za winy niepope?nione?'
Polak gardzi przeznaczeniem i ?mierci?, drwi z bó

lu, ?yje otuch? codzie? ?wie?? i szuka Boga nie

w niebiosach, ale na ziemi.

Mieszko siedzia? bez ruchu, z r?k? wspart?
o nieme ksi?gi. Jego my?li, pragnienia, rozumia?'

to dobrze, przepada?y w nico?ci.

Có? z tego, ?e tak chcia??

Któ? go pos?ucha?
Kto mu uwierzy?
Kto zrozumie?

Czu? si? oddalony od ?ycia ogó?u, samotny,

jakgdyby si? znalaz? wobec jakiego? zapomniane

go cmentarza, nad grobem wszystkich swych po

??da? i zamiarów.
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I nagle, gdy tak duma?, w cisz?. sali wpad?y
urywane echa kroków i rozmów.

Któ? to?

Za ?cian? ci?an?? si? d?ugi korytarz i teraz

tym korytarzem sz?o kilkunastu ?aków z jakiego?

spó?nionego seminarium, G?osy z korytarza prze

dostawa?y si? do sali tem wyra?niej, ?e w ?cianie

by?y drzwi, zreszt? nigdy nieotwierane, zawalone

sprz?tami i zamkni?te.
Studenci przeszli ku schodom. Kilku jednak,

mo?e trzech czy czterech, zatrzyma?o si? przy tych

drzwiach, z lekka sprzeczaj?c si? o co?.

Rozmawiali po polsku.
- Pojedziecie, czy nie? - pyta? jeden.

Chaurirari i Dewi? uszy? daj? nam dobre konie,
a Zworuna przygotowa?a piecze? z zaj?czka.

- Spraszasz zawsze za du?o go?ci. Wi?cej

pijatyki ni? polowania.
.

-

Chyba Ziennik nam dostarczy swej zwie-

rzyny.
- Nie kpij - prosi? pierwszy.

- Bierzemy
z sob? kucharza. Pod szczodr? on opiek? Ragu
czisa i Austeji.

Co to znaczy?o?

M?odzie?cy wymawiali si? od zaproszenia
i ?miej?c si? poszli dalej.

Ale z brzmienia s?ów, cho? rozmawiaj?cy byli
niewidzialni. ?atwo si? by?o domy?le?, kim s?.

Te nazwiska obce to by?y nazwy bóstw li

tewskich. A oni, Litwini, synowie magnatów, cho?

w domu mieli nauczycieli Polaków i w Krakowie

od lat" kszta?ceni byli w akademji, ?e w Litwie.
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w kilka wieków pó?niej, ni? w Polsce, i to za wo

l? króla, przemoc?, wprowadzono religj? chrze?ci

ja?sk?, nie wyzbyli si? z pami?ci, a i z serca pier

wszej wiary swych praojców. Nie móg? ich za to

karci? prefekt,f-'.ni któryby chcia? z profesorów,
bo wspominali o tej przesz?o?ci poga?skiej, niby na

?art, jak o tym ?niegu zesz?orocznym, który staja?

przepad? bezpowrotnie.
Ale przecie?.
W tej b?ahej rozmowie, wybieraj?c si? na

polowanie. wymieniali imiona bo?ków. Imiona bo?

ka koni, Zworuny, bogini dzikich wieprzy i za

j?cy, i innych, po?ledniejszych bo?ków domowych,

Reguczlsa, bo?ka kwaszonych i leis?ych potraw

Austeji, bogini miodu i pszczó?.
Ani rusz, nie zeszli im z my?li.
Có? dopiero lud?

Podobno, mimo zburzenia gontyn, nakazów

i kar, pasterze po dawnemu modl? si? tam do bo?

ków. Inne, s?siednie ludy, pruski, ruski, s?owac ...

ki, ?mudzki, cho? te? dla swego spo?ecznego ro

zwoju, jak bezradne piskl?ta w gniazda pod oka

py dachu u domów, chroni?y si? w fa?dach królew

skiego p?aszcza pa?stwowo?ci polskiej, nie zapar?y

si? bo?ków, których sobie urobi?y ze swych pier

wszych marze?.

Czemu? to dla pierwotnego ?ycia narodu

w Polsce nie by?y ochronnym wa?em i twierdz?,

przepe?niaj?ce kraj, lasy i wody?

Niestety.
I nic dziwnego, ?e w tym czasie przemian
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dusz, spragnionych wiary, zdarzali si? Polacy, co

w poga?stwie szukali dla swych cierpie? nadziei.

On owdowia?y Jan Gabrjel, komes t?czy?ski,
kasztelan lubelski, który wcale nie pokazywa? si?

w Krakowie, jeno w zamku swym w Teczynie, tu?

pod Krakowem, dniami, noca mi, moc? mod?ów li

tewskich ?u?larzów, próbowa? przywo?a? z powro

tem sw? zmar?? ?on?, Litwink?, Dobrochn? Sapie-
. ?ank?, wojewodziank? podlask?. Niby nagi grecki

Herkules w ?a?obnej sadybie Protesilasa, wyzywa?
?mier? do boju.

W ciszy bibljoteki m?ody licencjat zapatrzy?

si? w obraz tej dziwnej sprawy. Zapatrzy? si?

i zas?ucha?, jakgdyby to teraz by?o.

Wida?, pod sklepieniem piwnicy, pali?o si?

ognisko z drzew pachn?cych i rdzawe odblaski

p?omieni roz?wietla?y scen? modlitwy.

Modlili si? kap?ani litewscy.

Jacy? to kap?ani?
W ?yciu codziennem pasterze, pasiecznicy

i smolarze ?ywili si? z podarunków ludu i za to

sprawowali obrz?dy na cze?? bo?ków, ta?ce i ?pie

wy, na cze?? bo?ka Goniglis, opiekuna pasterzy

i pastwisk, palili ofiarne stosy Kremonie, bogini

trzód: i Sotwarosowi, bo?kowi byd?a. Garn?? si? do

nich lud wie?niaczy wraz z dzie?mi, a cz?sto i ka

sztelani, na z?o?? klerowi, zamiast rozp?dza?, by
wali na tych obchodach i szli w ta?ce.

Mi?o?? rozbraja?a prawa.

A? gdy biskupi odzyskali edykty, wydane prze-
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ciw ba?\\. ochwalcom, i ?o?nierskie poczty biskupie

szuka?y przywódców buntu, ci rozbiegli si? przed

prze?ladowaniem po lasach. A wtedy m?oda hra

bina, cho? rodzice jej wyznawali grecki obrz?dek,

skrycie poganka, zaprosi?a tu?aczów, a m?? kocha

j?cy przewióz? ich do T?czyna. I gdy bogi chrze

?cija?skie zem?ci?y si?, czy zawiod?y, uwierzy?, ?e

mo?e ci wskrzesz? z martwych jego ukochan? ko

biet? i modli? si? wraz z nimi.

Najstarszy, bia?y wró?, oczy mia? przymkni? ...

te, ale z prze?roczy jego twarzy ja?nia? taki za-

chwyt, jakgdyby zbiegli z pól, b?ot j puszczy, i to

warzyszyli mu ku pomocy oni, starzy jego bogo

wie, jak jeszcze pami?ta? ich pos?gi, o g?owach
bobrów i ?osi, o skrzyd?ach ptasich i kad?ubach

p?azów. Wiedli go. By? blisko. I ?mia?ym wzro

kiem przedar? si? by? ju? przez szary i ch?odny
?wiat Welów, a? do stóp pos?pnej Giltyny.

Bardowie byli wszyscy w ch?opskich lnianych

guniach i ?apciach plecionych z kory. Za oznak?

swych godno?ci mieli hieratyczne wie?ce z zesch

?ych li?ci i naszyjniki z kawa?ków bursztynu i mu

szli.

?piewali hymn zmartwychwstania.
Prosili o chwil? wolno?ci dla umar?ej.
O lask?.
Ciemne ich g?owy z oczekiwaniem zwraca?y

si? ku niszy kamiennej, gdzie w strz?pach zbut

wia?ej sukni siedzia?a zmar?a kneziówna. Twarz

jej w?ska, ochroniona od zepsucia sokiem zió?, pa

trzy?a przepa?ciami oczu, podobnemi pier?cieniom,
z których wydarto kamienie. Tylko m?ode, swo-
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bodnie rozrzucone w?osy zachowa?y dawn? ?wie

?o?? i jasnemi strumieniami sp?ywa?y po spróch

nia?ych ramionach jej szkieletu.

Z boku majaczyta si? otwarta trumna, obita

aksamitem wi?niowego koloru, o bokach zdobnych
w srebrne blachy z herbami.

D?wi?ki instrumentów b??ka?y si? mi?dzy
strofami hymnów.

Starodawne instrumenty.
Drewniane liry, podobne z kszta?tu do ?uków,

cymba?ki z p?yt kamiennych, gitary zwane kankle.

a z d?tych instrumentów szafar, tr?bka z rogu ba

raniego. wszystkie udawa?y ?!?anie i ?miech lasów.
-

W??u skalny, który w blasku ksi??yca pod

s?uchujesz rozmowy kochanków ... W??u z zielone

mi oczyma, który u koralowego dna Ba?tyku strze

?esz zgubionych skarbów, cze?? ci ...

- - S?o?ce ?wiec?ce nad ?o?nicami boginek ...

- S?o?ce tajemnicze, odnale? w g?stwinie

raju zwi?d?? ró?? bia?? i z ga??zek lipy i czerern

chy wstrz??nij na ni? ros? o?ywcz? ...

- - S?o?ce urodzaju, cze?? ci ...

Tak modli? si? arcykap?an, echem wtórowali

mu bracia, a trup m?odej pani T?czy?skiej, otulo

ny w atlas i koronki na tle czerwieni kobierców,

nieruchomy jak kamienne bo?yszcze, w milczeniu

zdawa? si? rozstrz?sa? w sercu ich modlitw?.
Teraz bardowie, ka?dy z osobna, wo?ali do

bóstw. Ka?dy do bóstwa, któremu jego pradzia
dowie niegdy? us?ugiwali. Hymn pojedynczych g?o

sów, zwany w ich mowie rauda, inaczej litania

do bogów o nowe ?ycie dla zmar?ych.
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Modlili si? ju? nietylko do bogów LitwYJale
do wszystkich, do bóstw krajów' s?siednich, górzy ..

stej Kuronji, skalistej Sambji, bagnistej ?mudzi,
wiecznie szarpanych wojn? Prus i ?yznej, kwitn?

cej ?otwy.
- Gulbi dziewos, ty dawny duchu stró?u,

gdzie j? zgubi?e?? '"

- Distimpie, bo?ku dymu, je?li go??bka na

sza bia?opierzaste zd??a ku bramom duchów, za

wró? j? z drogi. ..

- Prowad? j? Beutisie, bo?ku podró?nych
i Gardwajtisie, bo?e okr?tów, i Dnewosie, bo?e dróg ...

- ?ojmo, bogini szcz??liwych po?ogów, któ

ra? towarzyszy?a przy jej urodzeniu, ?apal krew

zastyg??, zarumie? lica, utucz ramionka wychud?e.
- Juro, bogini kwiatów, przypomnij u?ciski

jej mocne i ognie poca?unków. Przypomnij kola

na j?j, bia?e jak ?nieg w górach, i oczy, ciemniej
sze od dojrza?ych ?li wek, i piersi jej mi?e dla pie

szczoty i s?odkie, jak dzban malin dosta?ych.
- I ty, ?otewska Deklo, bogini niemowl?t"

wspomnij, ty? j? pierwsz? w ramionach ko?y
sa?a.

- Kielu dziewos, bo?e samotników, strze?

jej przeciw demonom.
- Perkunie, któremu ojcem by? piorun, a ma

tk? 'ska?a, bro? jej... Wspomnij, ?e ona, córka

knezia, skrycie, na czele swych prz?dek i s?u?eb

nie, nios?a ci w darze kwas z zió? i t?usto?? ze

starego barana.

?piewacy wspomnieli sw? dol?, wygna?cz?.
Jak?e ieh wita?a tu ona, pani i krew z ich
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krwi, miodem i najlepszemi potrawami litewskiemi.

I min??a jak wiosna, a oni, starce zgrzybiali, zostali

?ywi.
I bia?y arcykap?an roz?ali? si? takie" nad przed

wcze?nie stracon? pi?kno?ci? i straconem ?yciem

tego litewskiego kwiecia.

Ogie? mia? w oczach.

Wsta?.

Wyci?gn?? r?ce ku cieniom zmar?ej.
Mówi? tkliwie: .

- Wró?.

- Wnet drzewa ustroj? si? zieleni? i utul?

ci? b?ogiern ciep?em. Sady jab?onek i czere?ni

w T?czynie zabiel? si? kwieciem wilgotnem i pod
znu?one twe stopki rzuc? barwy owoców. Chrz?

szczyki umaj? ognikami sploty twych w?osów. Dom

twój i s?udzy twoi gotowi. Wró?, jak zorzy blas
,

jak ?wit.

-- Wr6?.

I stai tak bia?y wzruszeniem, a? twarz jego

schorza?? roz?wieci? u?miech szcz??cia. Zdawa?o

si?, ?e doczeka? si? chwili cudu i ju? wita przylot

duszy, wracaj?cej z tamtego ?wiata.

Oto wiara!

Licencjat rozs?ucha? si? w sobie.

Kronika lechicka by?a zwierciad?em takiej

wiary.
Gdzie? jest?
Mo?e w archiwum akademii, w?ród latopi

sów, sk?d kto? przyw?óczy? tutaj ów krwawy rocz

nik eremitów?
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Szed? szybko.

?ciany pustej amfilady sal podwaja?y echa

jego kroków.

Do archiwum wiod?o te? wej?cie z sali alba

te?skiej i trzecie, boczne, na korytarz. Zazwyczaj

wyczekiwali tam klijencl akademji, rz?dcy i dzier

?awcy dóbr, sprzedawcy ksi??ek i wierzyciele,
a prokurator, wyznaczony z po?ród profesorów,

pora? si? z ich ?yczeniami nieraz do pó?nej nocy.

Lecz teraz nie by?o tu nikogo.

M?tne odblaski ksi??yca osmyka?y filarki, prze

dzielaj?ce okna, kraty z ?elaza i stosy papierów

na grzbietach skrzy?.
Powietrze wype?nia? md?y zapach wosku, per

gaminu i ple?ni.
Sk?adano tu od lat nadania królów, które

mia?y ?ywi? akademj?. Nadania ?up solnych, na

dania dla wójtostw do oddawania poborów z myt,
zwolnienia wsi akademji od dawania podwód, na

prawy dróg i mostów i od podatków wojskowych.
Niektóre z aktów opiekowa?y si? drobiazgami aka

demickiego ?ycia. I tak osobn? uchwa?? rajców

miejskich zwolnion? by?a od op?at mytniczych ?y

wno??, przewo?ona dla ?aków. A czyim? znów za

pisem ustanowion? zosta?a fundacja na urz?dzanie
lepszych obiadów i zakupna wina na obiad dla

profesorów, w dnie patronów nauk i uroczyste

?wi?ta. Zewsz?d narzuca?y sl
?

oczom formularze

dokumentów s?dowych, wzory listów i spisy in

wentarzów gospodarczych. A wszystko to, papie

ry i sprz?ty, omglone by?o kurzem i b?yszcz?cem
prz?dziwem paj?czyny.
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1'?YiZda\,V??9.' .si?, "??, ;,\V", widoku, archiwum' jest ja
ka§ wynios?a niezmienno??, . nieledwie wieczno??

gdy j nagle ,·Mar.ch<;>cki "spostr?egl nowy ?lad ni-

.szczycielstwa.
'

'

.

Na ?cianie, gdzie rozwieszona by?a uchwa?a se-

.

natu akademii z' przed dwóchwieków, o?wiadczaj?
ca si? za uznaniem soboru, a przeciw papie?owi, te

'raz przegl?da?a ch?odna patyna tynku. W ca?ej swej

rozci?g'o?ci rozpo?ciera?a si? mapa, na której Jero

zolima by?a ,uwidoczniona, jako le??ca w ?rodku

ziemi, a obok mapy blady prostok?t ?ciany, opu

stosza?ej po pergaminie uchwa?y.

Kto? zdar? pami?tny akt akademji.
Zabra?.

Zniszczy?.
M?odzie?ca ogarn??o uczucie bezbronno?ci.

Nie s?ysza?, ?e tymczasem przechodzi?o przez sal?
kilka osób, ?ywo pogaduj?c ze sob?.

.

To mistrz Glickl, mistrz Soko?owski i doktór

Bernat na krótsze drogi szli t?dy do refektarza.

Wygl?d licencjata by? tak niezwyk?y, ?e ucze

ni zatrzymali si? w miejscu-

?wiat?o latarni o?wietla?o sam? jego g?ow?,
o licach roz?arzonych do bia?o?ci i po?ród mroku

jakgdyby zawieszon? .w powietrzu. T?sknota i gro

za wymodelowa?a jego rysy na podobie?stwo g?o

wy anio?a, m?ciciela krzywd nieznanych, oczekuj?

cego na dope?ni?nie si? sprawiedliwo?ci.
,

Doktór Bernat uj?? go za r?k? martw? i ch?o

dn?, jakby wykut? z kamienia.

Marchocki nieraz z grzeczno?ci zmienia? mu

10A. Wysocki: Zabawy M?drców.
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-pieni?dze w mie?cie i przynosi? materje oraz przy

bory do jego prób naukowych.
Teraz uprzejmie zdawa? spraw? Z, dnia dzt

siejszego.
- Czego chcia?em - rzek? wreszcie. - Szu .. ·

ka?em jednej drobnej ksi??eczki, bez znaczenia.

dla nauki.

- Ach - wspó?czu? Bernat. - Ten nie

porz?dek w bibljotece powoduj? kopi?ci. Jak

przepad?y akty zapisów na wydzia? medyczny, tak

przepad? zapis matematyka Miechowity na uposa

?enie mej katedry i teraz jego krewni zaprzecza

j? nam dochodów. Mia?em w?a?nie kupi? sobie

z drukarni Halera traktat Paracelsa o podobie?
stwie ro?lin do ludzi, w przek?adzie polskim Szre

tera, zbyt jednak drogi. A szkoda, bo s? tam ry

sunki, jakich brak jest w zwyk?em naszem wy

daniu.

Ksi?dz Soko?owski natr?ci? z ?artobliwym
u?miechem:

-

Licencjat nie u?ali si? wam, bo sam nie.

w lekarskich, ale w politycznych naukach si? ?wi

czy. Ta i ta jest nauk? o chorobach cz?owieka

i pa?stwa, które zarówno wymagaj? lekarstwa

i uzdrowienia. Rzecz w tem, aby droga do rozpo

znania chorób politycznych sz?a od o?tarza.
- Do rozpoznania chorób Polski - odrzek?"

Marchocki -

naj prostsza droga wiedzie od mogi?"
Krakusa i Wandy, tych najpierwszych o?tarzów

wiary.
Mistrz Soko?owski strzygn?? uszami.

P?aska jego twarz jakby zmala?a.
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- Nie zapomnia?e? chyba, ?e pozwo?eni8
wyk?adania bez dozoru profesora otrzyma?e? z ca ...

lem nasz,em zaufaniem?

M?odzieniec nawet
?

na? nie popatrzy?.
Oczy mia? otwarte, ale pogl?da? raczej poza

?ciany, het, daleko i to tak uwa?nie, jakgdyby
co? bardzo ciekawego widzia? tam, za murami aka

demji.
- Co wyk?adasz? -

spyta? ksi?dz Soko?ow

ski -

Arystotelesa?
- Arystotelesa.

:- Logik??
Nie. Polityk?.

- Nie zna? tego.
- Bo te? prawd? pozna?em nie przez Ary-

stotelesa.

- Có? za zaszczyt dla akademji. Zapewne

prawdy swej nie posk?pisz nam? I dzi?ki komu?

j? pozna?e??
- Dzi?ki pewnemu staremu traktatowi sta

tysty Jana Ostroroga.
- Och. Czemu? mi tyle smaku zrobi?e??

Nie prawda to by?a, cho? ju? nie jednego z?udzi?a,

ale warcholstwo i zwyk?a zawi?? magnacka do

w?adzy duchownej.

Pocz?? omawia? traktat, a Marchocki nie

przeciwi? si? wyra?onym pogl?dom.

Có?by to pomog?o?
Nie o traktat sz?o, ale o swobod? ducha na

rodowego, cel, o który walczy?o kilku dzielnych

królów, Boles?aw Szczodry, zabójca biskupa, stron

nika Niemiec, i Kazimierz Wielki, gdy odmawia?
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p?acenia papieskich annat, ,i Kazimierz, Jagiello?

czyk, ?tóry sam wja? by? najwy?szym kap?anem.

Wreszcie zacz?? mówi? o tern urywanemi s?o

wy i g?osem dalekim, obcym, jakgdyby mówi? nie

do profesorów, ,ale do innych s?uchaczów, obec

nych, chocia? niewidzialnych w sali.

--'- Mo?naby mniema?, ?e naród i pa?stwo

to jedno??. Ale, ile? w tych dwóch poj?ciach

sprzeczno?ci? Pa?stwo przymierzy? si? musi cz??'
.

sto i z wrogiem, podczas gdy 'biada narodowi, je-
?li cho? pozornie b?dzie s?u?y? obcym bogom. Na

ród mo?e znale?? Boga ty ?ko na w?asnej drodze.

Znale?? swego Boga, tak jak swego Boga znale?li

G.recy, znale?li ?ydzi.
- Mów, zajmuje mnie to. Czy g?osisz mo?e

jak? now? wiar??
- Nie. Star? jak ?wiat.

- Có? to za wiara?

- Wiara w sw? ojczyzn?.
'- Jaki? pierwszy artyku? wyznania?
- Ziemia.

- Ziemia? Ziemia wogóle dla ka?dego jest

ojczyzn?.
- Lecz dla nas nasza ziemia. Jej równie

bezbrze?ne, morze i lasy.
- Ha! Có? to ma z religj? wspólnego? I có?

dalej?
- Mowa.

-

-

Mniema?em, ?e mowa jest jeno narz?dziem
cz?owieka, podobnie jak p?ug pióro. Czy. mo?e

jeszcze co?
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- Wiele. Da si? to jednak w jednem s?owie

wypowiedzie?.
- Co?

- Fantazja.
Wicerektor u?miecha? si? wci??.
--

Rzeczywi?cie. Tego jeszcze brakowa?o.

Wi?c wed?ug ciebie ka?da my?l jest dobra?
- Ka?da. O ile z uczu? wynika.
- W takim razie i ka?dy czyn trzebaby za

dobry uzna?? A wtedy i wszystkie wyst?pki prze

stan? by? grzechem?
- B?dzie wi?c naród bez grzechu. A wtedy

?ycie ca?ej ludzko?ci b?dzie religj?, narody jej ka

p?anami, a .czyny ich obrz?dkami tej religji.
Soko?owski przy?wiadcza? zgodnie:
- Bez w?tpienia.
- I zaraz mo?e si? to zacz??, wszystko. Tyl-

ko aby nie zwleka?, nie rozwa?a?.

- Zaraz?

- Zaraz... Sk?d fantazja pochodzi? Z serca.

Byli tacy, którzy w swej mi?o?ci cz?owieka nie na

my?lali si?, co uczyni?! Chwa?? to narodu i na

dziej?. Ci ziemianie, Przypkowski, Niemojewski,
O?arowski, którzy SWe maj?tki biednym porozda
wali.

- Zaczemby wypada?o - dopowiedzia? wi

cerektor, - aby teraz owi biedni im, jako biedniej

szym od siebie, te maj?tno?ci z
'

powrotem poda
rowali.

Doktór Bernat nie bra? 'udzia?u w sprzeczce .

.

Gr??y? r?ce' w?ród papierów strzepywa? palce
z. kurzu.
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- Chyba - ozwa? si? swym piskliwym g?o

sem,
- domy?lam si? czego szuka?e?. Czy? to

nie by?y spróchnia?e tabliczki z drzewa, splecione

'u skraju lykiem wikliny? Co? niby ?piewnik czy

modlitewnik poga?ski?
. Marchocki drgn??, opu?ci? powieki, ale nic nie

powiedzia?.
- Szczególny przypadek

- mówi? dalej aka

demik, - ?e do dzi? pl?taj? si? tutaj te szcz?tki.

Parni?tacie t? poga?sk? p?askorze?b?, wyrzucon?

przy zak?adaniu mostu z piasków wi?lanych, któr?
do akademji przyniós? który? z ?aków?

Rze?ba ta d?u?szy czas poniewiera?a si? po

dziedzi?cu i wszyscy ogl?dali j? po kilka razy, tak

dobrze zachowan? by?a od zniszczenia. Przedsta

wia?a, jak mo?na by?o wnioskowa?, zatarg ludu

z bogiem urodzaju, w sposób, nawiasem mówi?c,
nieco srmeszny. Najwidoczniej, jaka? walka ?y
wio?ów spowodowa?a kl?sk?, pomór byd?a, grad,

nadmierny deszcz, czy susz? i utrapi?a opola.
A wówczas t?um za kar? skr?powa? bo?ka w po

...

wrós?a i str?cony z o?tarza jego pos?g rzuci? w b?o ...

to. Inni, mali bo?kowie domowi, wobec takiego

poha?bienia swego towarzysza zap?akali i bu?

czucznie wstrz?sali broni?. Obraz o tern zdarze ...

niu sna? powsta? w znacznie pó?niejszym czasie,

ju? za ksi???cych dynastyj Leszków i Popielów,
ho bro? i sprz?ty rolnicze bogów mia?y kszta?ty
cienkie i lekkie.

- Zupe?nie tego nie pojmuj? - rzek? wice

??or Soko?owski, -

sama ju? nazwa poga?stwa,

Jn pagis, ?wiadczy, ?e jest to wiara wiejska, cb?op-
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ska, z czasów, gdy ludzie przed napa?ci? zwierz?t
na drzewa si? chronili. I w ?yciu swem do mo"

.wem, ci "s?owi,anie", jak i s?siedzi ich, germanie,

ubijali wdowy wraz z dru?yn? i ko?mi zmar?ego

·gospodarza, zabijali nie zdolnych do pracy starców,

:ojców swych w?asnych. Mówicie ?piewnik? Praw

dopodobnie, ?e ?piewali przy tych krwawych obrz?
dach. Któ?by pragn?? powrotu tej ohydy? Zreszt?

.dzi?? Czy mo?e inna jest moralno??? To? w wo

jewództwach ruskich mo?na ?luby ma??e?skie,

wbrew statutom litewskim i bez pozwolenia w?a

dzy ko?cielnej, ju? przed samym s?dem cywilnym
-rozwie??.

Mistrz Glicki zamrucza? co? z k?ta.
Ciemna jego twarz wyda?a si? by? ulepion?

z gliny. I gdy tak siedzia? nieco zgi?ty, podohny

,by? do cz?owieka -VI, kajdanaGh-.. Wszy go gryzly
i coraz pociera? r?k? o r?k?.

- Kronika ona - warkn?? - nie zna?a ni ..

kogo prócz siebie.

Marchobk.i zapomnia? by? o jego obecno?ci,

'i teraz patrzy} na? ze zdziwieniem, jak na jakie

go? zupe?nie Innego cz?owieka. Przywidzia?o mu

si? te?, ?e kiedy? ju? podpatrzy? Glickiego, jak no

c? skrada? si? przez sale bibljoteki i po omacku

.szuka! staro?ytnych hymnów, aby je podrze?
- .zniszczy?.

- Gdzie ona?

- W piekle.
- Wasza mi?o?? widzia?e??

- Tak. Zbruka?a mi oczy, oczy przekl?te.
Co? z ni? uczyni??
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;
.

,Glicki odrzek? krótko:

-

'

Spali?em.
)'

."

Marchocki poczu? ból w piersiach, jak od

przebicia.
- l có?? - ur?ga? magister.

-

Winienby?

si? cieszy?, bo przecie w my?l edyktu o cenzurze '

mamy obowi?zek czy?ci? ?wiat z plugastwa here

zji, niby miot?y w r?ku bo?em.

'Wrza? i ciska? si?, ?e o ma?o nie spad? ze skrzy
ni na ziemi?.

- Nie do??, ?e ludziom uczciwym przezna

czon? jest walka ze z?erni duchami, jeszcze ty rad

by? im dawa? pomoc. Sam? nawet ju? t? my?l?

uchybiasz zakazom, które, wedle klasycznego wy

ra?enia ?wi?tego Augustyna, wi?cej znacz? ni? Ewan

gelja.
Marchocki odczeka? chwil? swego wzburzenia.

By? ju? spokojny, tylko odczuwa? niemi?y ch?ód

w czole i licach, jakgdyby mu wszystka krew

cdbiegfa z twarzy.
- Nie b?d? wam

-- rzek? --'o znaczeniu

tych pie?ni mówi?, bo to tak jakgdyby kto kozie

na lutni grat, a ona si? na kapust? 'ogl?da. Chry
stus powiedzia?: '" wiele rzeczy jeszcze wam po"

wiem". Otó? ci, którzy spisali te hymny, nie ka

p?ani' sprawuj?cy w?adz?, -

któ?by im wierzy??
-

ale ludzie wolni, poeci. Oni wiedzieli te rzeczy.'
.

?al trawi? mu serce.

Hymny te ?piewa?y pierwsze nieznane- sobie

ludy, w d?ugich pielgrzymkach przebieraj?c si?

przez puszcze ku krakowskiej gontynie. Wi?lanie

z nad górnej Wis?y, ?l?zanie z nad Odry, Polanie
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z nad, Warty, Kujawianie z nad
':

Gop?a, ??czycanie
i Sieradzanie. By?y niby splotem w?z?ów, wyro

s?ych z serca wi???cych Polaków ró?nych
dzielnic.

A teraz?

- Spalili?cie ksi??k?? spyta? wicerektorv--:

Jak?e to?

--

Spali?em
- -

odburkn?? mistrz. - -

Pali?y

si? te ?miecie na popió?, tak jak zwyk?e wióra

i trociny. Dla lepszej pewno?ci popió? rozrzuci?em

na wiatr z dachu obserwatorjum.
:- Wida? - odrzek? Marchocki - kroni

karz Dzierswa nie pró?no napisa?, ?e niektórzy Po

lacy od wszystko niszcz?cych Wandalów ród swój

wiod?.

Mistrz Glicki nie raczy? ju? odpowiedzie?.

Ci??ko podniós? si? z miejsca i skin?? na kolegów,

aby wyszli z nim z bibljoteki.

Lecz wicerektor wyczuwa? w m?odym cz?owle

ku ch?? przedsi?brania jakiego? nowego, jeszcze

nieokre?lonego zamiaru i uwa?a? sobie za obowi?
zek tak tej sprawy nie pozostawia?.

Gdy ju? zostali sami, spyta?:

,- Czy matka uczy?a ci? pacierza?
- Mnie.

'

,.- Czy matka uczy?a ci? pacierza?
- Matka?

- Matka twoja.
- Có? z tego? ,Matka moja biedna. Tyle,

?e mnie pacierza nauczy?a, bo wnet pó?niej odu

mar?a. Ale nie widz? zwi?zku ...
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- Prosz? ci?, o to tylko ci? ?pr,Q&??, zanim

co?kolwiek postanowisz, pomy?? o tem.

I poszed?.

Mieczys?aw popatrzy? za nim b??dnie.
- Zginiecie jak Obry - wyszepta?, powta ..

rzaj?c przys?owie o wyt?pieniu pierwszych napast ...

ników Polski, Awarów.

By? znów sam w bibljotece.
W?ród g?uszy murów.

W?ród ksi?g.
W ksi?gach zamkni?t? by?a m?dro?? wszyst

-kich wieków, ale pró?no j? by?o dobywa? z kart, aby

rany i bol?czki duszy ukoi? i okry? jak plastrem.

albo, je?li rady na ból da? nie mo?e, aby jak o?ie?

wypali?a pami?? z serca.

Jakie? szelesty przebieg?y w mroku.

Czy kto? szed??

Nie.

To gromadka myszy przemkn??a po pod?odze,

-czy te? drzewo sto?u prys?o pod przyci??kie m brze ..

mieniem papieru.
Zaczem znów skrzypn??y drzwi od korytarza.
Bernat.

Przyszurga? ku licencjatowi i sw? strapion?
i sm?tn? g?ow? zbli?y? ku niemu, jakgdyby chcia?

mu zwierzy? jak?? wa?n? tajemnic?.
- Nie martw si? -

pociesza? swego m?ode

go przyjaciela. - On mo?e tylko pragn?? zniszczy?
te stare modlitwy polskie. Wierz? ci, ?e te pisma.

wi?cej by?y warte, ni? ca?a biblioteka. Cho? to

w rezultacte wszys?kon ;et?,uk--
--.. M6wi?, ?e spali?,



- 155

- To jeszcze nic.

- On nie k?amie.
- K?amie jak wszyscy.
-

Che?pi? si?, ?e popió? ze spalonych tablic

wyrzuci? z dachu.
- Tymczasem klucz od obserwatorjum mam

zawsze z sob?.
- Co robi??

- Poskar? si? rektorowi. Rektor ma prawo

nak?ada? na nas kary kanoniczne. Popro? go, aby
Marcina czem? nastraszy?. Niech ci odda.

- Rektor gorzej od niego zaprzedany jest

obcym, wrogim mocom.

Astrolog po?o?y? palec na ustach.

Wraca? jeszcze po sw? sówk? do sali albate?-

skiej, wi?c Marchocki da? mu sw? latarni?.
I wyszed?.
Na dworze pada? ?nieg.
Wldowiska nocy ju? si? zacz??y.
Chwilami z za ?nie?nych ob?oków ukazywa?a

si? budowa akademji w swym pierwotnym kszta?

cie gontyny. ?ciany, jak drzewa lasu, wybuja?y wie

?ycami, a nast?pnie pochyli?y si? ku sobie konara

mi i zwi?za?y si? u?ciskiem w arkady i komnaty.

Mieczys?aw patrzy? z zachwytem.
Po có? przed chwil? troszczy? si? o coko?

wiek?

Czem by?o zniszczenie staro?ytnej kroniki?

Czem? niezrozumia?em, bez sensu, niczem,

p1Zypadkiem, a w najlepszym razie py?em na zbo

czach olbrzymiego ko?a historii.

Naraz, gdy post?pi? kilka kroków, ni?spodzie-
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wana i niewidoczna sila opl?ta?a mu' nogi jak
w zatrzask.

Co to?

Sam usidli? si? .w jaki? sznur czy ga?'gan, po

rzucony na posadzce kru?ganka, a ?e wiatr· srna

ga? go po oczach, pró?no sili? si? rozerwa? prze

szkod?.
Szata ca?a bia?a od ?niegu. Szata lekka, je

dwabna, niewie?cia. Zgubi?a j? zapewne 'jaka? da

ma strojnisia przy sposobno?ci odwiedzin u rekto

ra, który znany by? z tego, ?e lubi? ?adne buziaki'.

Odda??

Komu?

Albo lepiej, na ?art, ubra? ni?, którego z gry

fów w kru?ganku.
Nikt nie widzi.

Z góry, z wn?ków ?cian patrzy?y tylko ?le

pym swym wzrokiem wypalone z ceg?y portrety

dawnych budowników akademji, ozdobione w her

by mieszcza?skie.

Lecz wtem, gdy tak my?la? zupe?nie o ozem

innem; czwarty hymn lechicki przypomnia? mu si?
tak dok?adnie, jak gdyby go czyta? wprost z ksi??ki.

?piew rybaków, dobywaj?cych bursztyn i ko ...

rale z wód Ba?tyku.
Marchocki nie wierzy? szcz??ciu.
Z rado?ci chcia? ta?czy?.

Pocz?? szeptem powtarza? wyraz za wyrazem,

i. postanowi? zaraz odpisa? z pami?ci wszystkie
hymny, a jutro odczyta? je w znajomem kó?ku li-

teratów. ;}

Og?osi?. "
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Rozkrzycze?, aby ich znów ciemne pot?gi
na wiele lat nie skry?y, nie zg?uszy?y.

Psota nowa strzeli?a mu w g?owie.

Otrz?sn?? niewie?ci? szatk? ze ?niegu, na pal

cach, ostro?nie, podszed? ku czerniej?cym z boku

drzwiom celi ojca Glickiego i raz dwa pocz?? okr?
ca? jedwabiste zwoje ko?o klamki.

Fa?dy zapaski wzd?te wiatrem wnet powia?y
i uderzy?y w skrzyd?a drzwi, jak gdyby gwa?tem

chcia?y wedrze? si?, wtargn?? do samotni ascety .

. Mieczys?aw, widz?c to, zawczasu rozradowa?

si? z zadziwienia i przestrachu magistra.
l w pustce korytarzów roze?mia? si? g?o?no.

,?
,
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v.

Rektor Andrzej Gielczewski wróci? do domu

dobrze ju? po pó?nocy.
W alkierzach mieszkania, przyciasnych nieco,

ale sk?adnych i przytulnych, ra?nie trzaska? ogie?

w?ród roztoki kominka. Zgrabne meble wdzi?czy

?y si? na tle ?cian, os?oni?tych adamaszkiem wi

?niowej barwy, a "l g??bi dalszych drzwi wygl?da?

otwarty klawikord.

Ma?y pokojowiec o zaspanej i pyzatej twarzy,

ukl?kn?wszy u nóg pana, strzepywa? ?nieg z jego

szuby podbitej sobolami, a Gie?czewski, rad z sie

bie, wypytywa? ch?opca o rozmaite drobne domo

we sprawy.

Mia? dzi? do zadowolenia wiele powodów.

Przy,jecha? z W?och nuncjusz Wincenty Porti

ko i przywióz? mu w podarunku pismo z papies
kiem b?ogos?awie?stwem, przyczem oznajmi? mu

na ucho, ?e Ojciec ?wi?ty, w nagrod? za us?ugi
oko?o umocnienia praw ko?cio?a, nada mu tytu?

kamerjera ?wi?tego Piotra. Rektor ju? szczyci?. si?
z uzyskanej na konkursie poetów w Bolonji oznaki

kawalera z?otej ostrogi, a otrzymanie nowej god ..
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no?cl, cho? nie przynosi?o ?adnych dochodów i na",

wet wypada?o za ni? do Watykanu pos?a? kilka ..

d'Ziesi?.1: dukatów na kancelaryjne wydatki, mia?o

chlubnie wyró?ni? go od reszty kanoników w Kra

kowie i pchn?? wy?ej po szczeblach dalszych do

stoje?stw. Nadewszystko jednak cieszy? si?, ?e

przybycie nuncjusza mo?e odwróci? groz? wielu

niebezpiecze?stw, bliskich spe?nienia. Dlatego to

jecha? nuncjusz z Rzymu tak
.

po?piesznie, mimo

zepsucia dróg przez roztopy wiosenne, nieca?e

sze?? tygodni. l zaraz przy powitaniu pyta? z nie

pokojem o niespodziane zaj?cia w Elbl?gu w wo

jewództwie malborskiem, gdzie t?um z krzykiem
i gwizdaniem obleg? dom zgromadzenia jezuitów,

wyrzuci? przez okna sprz?ty ich i ksi??ki, a gdy

jezuici ratowali si? ucieczk? przez ogród, pocz??
za uciekaj?cymi ciska? kamieniami. Rzecz niepo

j?ta, ?e sta?o si? to w Elbl?gu, cichem mie?cie,

gdzie dotychczas mieszka?cy zajmowali si? praco

wicie budow? okr?tów, i to w djecezji Hozjusza,

gorliwego obro?cy wiary.
Kto winien?

Zawinili jezuici, zbyt kosztowni misjonarze.

Przyk?adem biskup wile?ski Protaszewicz,

który a? z O?omu?ca ich do swej djecezji sprowa

dzi? i w kwarta? ze zgryzoty na ?ó?taczk? si? roz

chorowat Ale wi?cej jeszcze zawini? nieopatrzno

?ci? król Zygmunt I, ?e zezwoli? Prusom Zachod ..

nim przyj?? wyznanie helweckie, bo, podobne do

elbl?gskich, rozruchy prawie ?e powtórzy?y si?'

'w Toruniu i Gda?sku. O zaj?ciach tych z pocz?t

ku szeptano. poufnie, dzi? nie by?o co tai?, kiee?y'
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.. , ju?. ulicznicy' ?piewali ':0 tern" piosnki, a kola, I pro
...

testanckie a? ?wi?towa?y '?-' rado?ci. ·Mieli si? z cze

go cieszy?, gdy? duch buntu opanowa? zachodnie

prowincje pa?stwa. Na Litwie,' ?mudzi; -Wolyniu
i Podolu, jak s?ycha?, szlachta ko?cio?y i cerkwie

na zbory przerabia, wygania ksi??y, ze starych ich

siedzib i w miejsce ich z zagranicy sprowadza he-

retyckich predykantów. -,

Gielczewski oddycha? ci??ko'.
Policzki p?on??y mu rumie?cem.

Pomy?la?, ?e mo?e' przy wieczerzy za .du?o

wypi?, a do tego tutaj" w alkierzach, piece napa

lono zbyt mocno.

Z jak?? te? przyjemno?ci? zoczy?, ?e na stole

oczekiwa?a na? ksi??ka, oddawna zamówiona u ko

misanta, djalog O przyja?ni Marka Cicerone
,

ulu

bionego przeze? mistrza stylu. Co prawda, na ju

tro przyrzek? by? sekretarzowi nuncjusza opisa?

kandydatów na wakuj?ce biskupstwo lubelskie

i w?a?ciwie powinien by? zaraz zacz?? pisanin?,

aby skutecznie osmarowa? wszystkich, prócz mo

?e jednego zgrzybia?ego wiekiem djakona, którego

ju? nie na d?ugo mo?na by lo bra? w rachub?. Je-

dnak?e co do tego trzebaby si? przedtem kryjomo

porozumie? z pos?ami cesarskimi, baronem Male

za nem i Janem Alfonsem Castaldo, co oni my?l?
i kogo radz?. A tymczasem nowe wydanie Cice

rona wabi?o go tak? pon?t?, ?e ju? d?u?ej nie

wzbrania? si? sobie i tak jak by?, strojny w kar

mazynow? tog? i z?oty ?a?cuch rektorski, zabra?'

si? do czytania.

Oliwna lampa o?wieca?a go swym mi?kkim
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puszystym blaskiem, gdy pochylony w wysokim'
fotelu, krytym ?ó?tym matowym aksamitem genu?'
e?skim, wertowa? karty ksi?gi. Twarz, wysubtel-'
nion? przez wywczasy ?wiatowe, roz?wietla?a szla

chetna ??dza wiedzy, nie zm?caj?c spokoju przy

wartego, rzec mo?na, zamarz?ego na czole wyso

kiem i kanciastem. Rozsypista szafranowa broda,

gdzieniegdzie przekre?lona siwiej?cemi w?osami

l obfite w(!sy zaledwie ods?ania?y usta, rozchylo
ne nieco, jakgdyby w przygotowaniu do lekcewa

??cego u?miechu. Natomiast szczególnem pi?knem

ja?nia?y jego oczy, 'szare jak agaty o z?otych b?ys-
kach. ,

Teraz; w miar? jak czyta?, lica zastyga?y mu

w powag? i zdawa?y si? kamienie?. Usta zaci??,
a ostre spojrzenie potr?ca?o i przeszywa?o wiersze

druku. Nikt by, patrz?c na? w tej chwili, nie do

my?li? si?, ?e to zarazem filut, który w wielkopa?
skich bawialniach w mie?cie lubule si? w prowa

dzeniu p?ochych rozmów lub w ustronnych ko

mnatach kobiecych umie obejmowa? tak tkliwie

i ciep?o, i wogóle dla ka?dej pi?knej kobiety ma

na poczekaniu zalotne, pie?ciwe s?ówka.

Traktat Ciceroria, wyt?oczony w drukarni Wie-:

tora, po?wi?cony by? od wydawcy Janowi Kostce

ze Sztembergu, jednemu z najmo?niejszych patry

cjuszów królestwa i przyjacielowi Muz. Dalej wid- I

nia?' drzeworyt, przedstawiaj?cy pogadank? na te

mat rzeczy' idealnych, pod och?adzaj?cym cieniem

d?bu, za którym w dali przy?wieca?y kolumny i ga

nki drewnianego pa?acu w Szamotu?ach, w otocze

niu topoli, które ojciec wojewody, Stanis?aw Kost ..

11A. Wysocki: Zabawy M?drców .

.
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ka, wojewoda pomorski, sadzi? tam pierwszy
w Polsce. Rysunek uwydatnia? ka?dy giest rozmo

wy i szczegó?y krajobrazu. Nawet smuk?y drozd

skalny, który w przelocie przysiad? na ga??zi d?

bu, z ?atwo?ci? dawa? si? rozpozna? po wyd?u?o

nym dziobie, puszystym podgarlu i ciemnych plam
kach lotek.

Uczony chcia? w postaciach, wyobra?onych
na drzeworycie, rozpozna? znajomych. Ile? to cza

su tam, w go?cinnym domu wojewody, przegada?'
z tym i owym o skrytych tajniach sztuki. Ju?

przypomnia? mu si? mi?y erudyt,. brat wojewody,

Andrzej Kostka, a raczej trafny jego ucinek o in

stytucji ma??e?stwa. Tak trafny, jakgdyby wyj?

ty z satyr Marciala, gdy drobniutkie postacie ry

sunku zmi?sza?y i zm?ci?y scen? widzenia, a w jej

miejsce doby?y si? potargane wra?enia rannego

powitania papieskiego wys?annika. W Wielkim

Rynku t?umy pospólstwa gapi?y si? na karety, pe?
ne dygnitarzy ko?cielnych. I rektor ogl?da? siebie

samego, najpierw w?ród zzi?b?ych od mrozu WIo-

chów w orszaku, a nast?pnie w katedrze wawel

skiej, w haftowanym ornacie, przy o?tarzu. Nie

pró?no w stronnictwie zwan by? harf? ko?cio?a.

Msz? znacznie sobie do odprawienia skrócil, za?

ca?? tre?? ofiary przeniós? na kazanie, w które

wplót? girlandy cukrowych pochwa? dla rodziny
królewskiej i nuncjusza. Mowy s?ucha? nie byle
kto, najwy?szy kler, dwór królewski i wielu este

tów, poliglota Grzebski. bibliotekarz królewski:

i sam ?wietny stylista, ?ukasz Górnicki, i kochany
04 wszystkich Hiszpan, poeta Rojzjusz. Wreszcie.
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nawa katedry zahucza?a oklaskami i okrzykami
brawa, a w tern prze?cign??a wszystko uprzejmo??

Andrzeja Patrycego Nideckiego, jak wszyscy dy
plomaci, nader sk?pego w pochwa?y. Mo?na by?o
sobie ceni? jego uznanie, bo komentarze Nideckie

go do staro?ytnych dzie? ?aci?skich by?y wyk?ada
ne z katedr wszystkich spó?czesnych akademij,
a kolegjum królewskie w Pary?u nazwa?o sal?, po

?wi?con? filozofji, od s?awnego jego imienia. Te

raz, ledwo mówca zszed? z kazalnicy, Nidecki prze

cisn?? si? przez t?um oklaskuj?cych i, wyci?gn?w

S'lY do? sw? r?k? bia??, cienk? i gor?c?, z uwiel

bieniem w oczach winszowa? powodzenia.
Po nabo?e?stwie zacz??a si? ceremonja przed

stawiania nuncjuszowi biskupów. Szcz??liwie, ?e

króla nie by?o, gdy? raz, podczas podobnej ceremonji

przyj?cia poprzedniego nuncjusza, "przedstawiam
wam naszych biskupów- rzek?, - nie pytajcie ja

kiej s? wiary". Pod wieczór na komnatach zam

ku bawiono si? uk?adaniem gier s?ownych. I re

ktor, szastaj?c si? jak m?odzik w?ród ?wity dwó

rek, sam wymy?la? i podawa? do rozwi?zania co

najdowcipniejsze szarady.
W ostatnich latach, niestety, nie cz?sto zda

rza?y si? liczniejsze zebrania, bo król przebywa?

przewa?nie na Litwie, królowa w Radomiu, a pod
starza?a królewna infantka, siostra króla, Anna,

po?wi?ca?a ca?y swój czas opiece chorych w szpi
t alu Duchaków i modlitwie.

Ongi o wiele weselej bywa?o na Wawelu.

Królowa matka, Bona, lubla?a widowiska i bankie

ty i, nie przebieraj?c w towarzystwie, przyja?ni?a.
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si? nawet z Dorot? Dzierzgowsk?, kochanic? bi

skupa Gamrata.

Ach, gdzie? te rozkoszne chwile, w których

ka?d? nudn? my?l p?oszy? furkot falbanek i szcze

biot Wioletty, Aurory i panny Zaj?czkowskiej,

?licznych pieszczotek m?odego królewicza.

Mistrz Andrzej czyta? traktat Cicerona. Sta

ra? si? odtr?ci? z przed oczu ruchliwe obrazy dwo

ru i ?yczliwe u?miechy dziewcz?ce, przegl?daj?ce
z poza kart ksi??ki. Przenikliwego badacza form

j?zykowych odrazu zastanowi?a niew?a?ciwo?? sk?a

dni jednego ze zda?, podanego tak w rozprawie,

zapewne na podstawie jakiej? kopji fa?szywej.

Szparko przesuwa? wzrokiem po wierszach druku,

'zadowolniony, ?e ledwo przelotnem spojrzeniem
tak ?atwo odkry? b??d stylu.

Jak?e ch?tnie, przy szklance dobrego wina,

by?by teraz z kim? rozgada? si? o tych rzeczach.

Noc zach?ca?a do pogaw?dki.
Mo?e profesorzy jeszcze nie rozeszli si? z re

fektarza?

Kqgo prosi??

Górskiego? Soko?owskiego? nie, nie. Soko

?owski wy?mienicie wyk?ada? retoryk?, kanonik

Górski jeszcze lepiej prawo rzymskie, ale, cho?

obaj wyszkoleni byli w sztuce 'rozmawiania, jed
nak?e na mod?? zbyt akademick?, przyczem za

nadto czu'? ich by?o 'inkaustem i ksi??kami.
A m?ody Marchocl?i?

.

O nim powinien by? pomy?le? przed wszyst
kimi. Do niedawna jeszcze ucze? akademji zas?y
n?? w krakowskim ?wiatku uczonych niezwyk??
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?mia?o?cl? umys?u. W s?ownictwie staro?ytnych

pisarzów odrazu dostrzega? niew?a?ciwe wyra?enia

prowincjonalne, na?ladownictwa, metod? szkolar

sk?, czy nawet zawód tych ró?nych nauczycieli,

wojowników, dworaków lub adwokatów. Zmys?
estetyczny urobi? ze? typ literata z?otej doby Okta

wjana, jakgdyby przypadkiem zab??kany w sza ..

ro?? bie??cego czasu.

Ale z wina, któreby rozgrza?o rozmow?, trze

ba by?o zrezygnowa?, bo o ile przez okno zawale ..

ne ?niegiem uda?o si? dojrze? na dzledzlniec,
w izbie Okiszy by?o ju? ciemno i prawdopodobnie
?e powaby karnawa?u, weso?e Muzy i sowizdrza?

Amor, wywiod?y tego nicponia na miasto. Wnet

te? i pokojowiec po?wiadczy?, ?e pedela niema,

a przy wieczerzy pos?ugiwano bez zwyk?ego jego
dozoru.

Nie wiedzie? zreszt?, czy Marchocki przeby
wa? w domu. W ostatnich dniach czego?, zmarkot

nia? i osowia?, mimo ?e zapowiedziana jego dyspu
ta na baka?arza mia?a skierowa? na? ciekawo??

ogó?u i nazwisku jego da? przedsmak nie?miertel ..

no?ci. '

Rektor na chybi? trafi? pos?a? do niego z pro

?b? o przybycie i mile zdziwi? [si?, gdy wkrótce

odg?os ci??kich kroków zwiastowa? nadej?cie go? ..

cia. Sam uchyli? fa?dyarasu, przys?aniaj?cego drzwi,

i wita? swego m?odziutkiego koleg? uprzejmie ?a

ci?skim frazesem.

M?odzieniec przystan?? w progu, jakgdyby

wahaj?c si? wej?? dalej.
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My?li, z które mi przyszed?, rozlecia?y si? jak

ptaki.
Widok Gielczewskiego w?ród krasy pi?knych

sprz?tów i kobierców narzuci? mu zestawienie je

go osoby z dawnymi rektorami i dobroczy?cami

akademji, którzy niegdy? ?ywym blaskiem. przesu

n?li si? przez te mury. Portrety ich olejne, b?d?
to dawniejsze, malowane jeszcze suchemi farbami,

przeziera?y z cieniów mieszkania i patrzy?y nie

ruchomym wzrokiem, si?gaj?cym w g??b serca.

Rektor, widz?c rozchylone usta, blado?? lic

i mg?? w oczach licencjata, przeprasza? za swe

zaproszenie o tak spó?nionej porze.
- Wygl?dasz jak duch z tamtego ?wiata -

?mia? si?.
- Czy czasem w ?nie nie niepokoi? ci?

Arystoteles albo Seneka, aby? ich jak najpr?dzej
ochrzci? i powiód? na tw? dysput??

M?ody akademik na przymówk? o post?p je

go bakalarskiej dysputy odpowiedzia? wymijaj?co.

By?by wola? mówi? po polsku, ale ?e ludzie z wy?

szych sfer ko?cio?a, jak niektórzy, uwa?ali za uchy
bienie, gdy do nich zwracano si? w mowie czy pi
?mie w swojskim j?zyku, mówi? po ?acinie, przy

czem, przez grzeczno??, wtr?ci? wyimek ze s?ysza

nego niegdy? rektorskiego wyk?adu poetyki. ?wie

iy jego glos przelewa? si? w alkierzu przyci?g?emi
tony, niby rozfalowany akord wiol skrzypcowych.

Gielczewski na d?wi?k cytaty rozpromienia? za

dowoleniem, przyczem lekko wstrz?sa? g?ow?, jak
by przecz?c samemu sobie.

- Jak?e mi wstyd, ?e dla innych, mo?e na

razie wa?niejszych, prac musia?em zaprzesta? wy-
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lN'adów, a tak?e ?e poniecha?em wizytacji kolo

.njalnych szkó? przyklasztornych. Szko?a nasza, bo ..

j? si?, nie otrzyma?aby teraz tej pochwa?y, jak?
<objawi? jej sobór bazylejski, w pami?tnym, z pier

wszej po?owy wieku, z wiosny, traktacie Ouam

quam.

Podprowadzi? swego go?cia bli?ej ?wiat??
j z dworsk? uprzejmo?ci? przysun?? krzes?o.

- Mniema?em, ?e? mo?e utkn?? gdzie w mie

?cie w milsze m towarzystwie, ni? towarzystwo ksi?
?ek. Nauka bardziej jest stosowna dla starych,

jak ja, ni? takich m?odych, jak ty A w ?adnym ra

-zie nie wadzi, gdy pod bokiem ma si? dobrze zao

patrzon? piwnic? i kieliszek ped r?k?. Kiedy? za

chwali?em na obiedzie u Koniecpolskich wyborny
ich ma?lacz i zaraz mi hetmanowa, ?wi?ta niewia

sta, dwie bary?ki w upominku przys?a?a. Bez ma?a

by?bym ci? tern winkiem móg? ugo?ci?, gdyby
nasz, tak rzadko widziany, szafarz nie by? si?

gdzie? zawieruszy?. Rozmowie najlepsz? przypraw?

jest butelka. Lecz nie ka?dego wina. Inne dla roz

mów o sztuce, inne o wojnie i mi?o?ci. Bywaj?c

przed laty w Kampanii, na wsi, w willi pewnej po

bo?nej i go?cinnej wdówki, para?em si? gwoli roz

rywki hodowl? winogradu. Zdaje mi si?, ?e u nas

z pomy?lnym skutkiem mo?naby popróbowa? upr?

wy wina we wschodnich wajewództwach, gdzie
i ziemia t?usta i klimat znacznie cieplejszy.

- Bodaj ?e w tamtejszych ziemiach sadz?

winogradf.
- Tak, ale wino ich zalatuje zieleni? i dla

"tego zamierza?em nawet o sposobie uprawy winnic
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.sklei? traktat ku spólnemu u?ytkowi braci' pija
ków. Z zamys?ami statysty Ostroroga w wielu kie

runkach nie zgadzam si?,
- ach, wcale nie,

ale pojmuj? w zupe?no?ci przyjemne jego uczucia,

gdy pisa? dla towarzyszów my?liwych, sw? rozpra

w? o ?owach i zak?adaniu zwierzy?ca. ,,:'
- Podobnie jak Porcjusz Kato traktat o rol

nictwie i uprawie oliwek.

Rektor podzi?kowa? licencjatowi spojrzeniem
i g?adko prze?kn?? zaszczytne porównanie.

Ch?tnie poddawa? si? urokowi m?odzie?ca.

W ci?g?ej gonitwie za nowemi wra?eniami

prawie ?e wy??cznie spotyka? ludzi, których twa

rze kszta?towa?a d??no?? do uciech i korzy?ci, za?

czyste oczy Marchockiego mia?y w sobie t? le wia

ry, jak gdyby nigdy nie tkn?? ich czerw jakiego
kolwiek zw?tpienia.

- Dobrze, ?e? mi si? dzi? nagodzi? - mówi?

do? przyjacielsko,
- takem si? ju? by? wyt?skni?

za jasnym d?wi?kiem twej ?aciny. Mowa twa przy

pomina sw? s?odycz? liryki Owidjusza, a harto

wno?ci? surowo?? anna?ów Tacyta. 'Tylko jeszcze
w naszej starej szkole mo?na s?ysze? tak? muzy

k?. Na ?wiecie ludzie coraz niedbalej wyra?aj?
swe my?li. Mniemam te?, ?e kiedy?, po zgonie

ludzko?ci, tylko my dwaj z cieniami pól Elizejskich
zdo?amy si? jako tako dogada?.

Marchocki odrzek? szczerze:

- Ja ju? nie lubi? ?aciny.
Uczony podniós? brwi ze zdziwieniem.
- Wolisz mo?e j?zyk grecki?
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- Nie. Wydaje mi si?, ?e wogóle nauka

.. obcych j?zyków kazi mow? ojczyst?.

Andrzej Gielczewski roz?o?y! r?ce, jak gdyby
na znak bezsilno?ci wobec tak nierozs?dnych
mniema?.

S?ysza? o tern wiele, tak jest, s?ysze].

Dzieje si? to ?e szkod? dobrego smaku, ?e

rubaszny Rej i k?ótliwy Orzechowski lepiej s? dzi?

znani ni? Horacy i Cicero Ody Kochanowskiego
przeciwstawiaj? odom Pindara, a elegi.e, elegjom
Tibulla. Rymorób Pap rocki na bredzi? nawet, ?e

gdyby bogowie mieli mówi? po polsku, i?cieby na

mowie Kochanowskiego przestali. Co przy tern naj

komiczniejsze, ?e wiersz ten· Paprockiego nad

wszelki wyraz kiepski i nawet rym w nim utyka,

jak kulawy, który ma jedn? nog? krótsz?, a drug?

d?u?sz?. ?eby nie wspomina? wierszyde? innych
chwalców i na?ladowców Kochanowskiego, tych do

moros?ych poetów, pisarków wiejskich, którzy pió

rem, nie ze skrzyde? Ikara, ale piórem kury czy

g?si swojskiej, chc? s?aw? ku sobie pokwapi?.
1"1ówi? o tern, wydymaj?c z odraz? usta.

- Powiedz, prosz?, czy nie s?dzisz, ?e w za

chwytach nad rodzim? literatur? wiele jest jednak

przesady? Który? to inny j?zyk dosi??e doskona-

le ustalonych, ?e nie ledwie rozkazuj?cych form

?aci?skiego mównictwa, ?eby ju? odwodu w prze

pychu j?zyka greckiego nie szuka??

Zawlók? okiem po -ksi??kach na pulpicie

kl?cznika, rozgl?daj?c si? za mowami Demostene ...

sa, którego skrycie przed samym sob? wy?ej ceni?

ni? Cicerona.
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- Bez w?tpienia, magnificencjo, lecz przyzna

cie, ?e pi?kno mo?e wyró?? z ka?dej mowy, nawet

murzy?skiej. A Kochanowski odmalowa? uczucia

w sposób w?asny, nikomu przedtem nieznany.
Rektor u?miechn?? si? oble?nie, i wstrz?sn??

jednem ramieniem.

Mierzi?o go, ?e, gdzi?by si? ruszy?, s?ycha?

by?o o Kochanowskim; W 'ko?ciele ?piewano jego

psalmy, w dworkach deklamowanp jegovody, na

ulicy i w szynkowniach jego krotochwilne wier

szyki.
- Nie przypuszczaj

- przekonywa?, - abym
chcia? uw?acza? talentowi Kochanowskiego, mi?ego

mego z Padwy kole?ki. Wdzi?cznym mu zawsze

za poemat Andreo Lucio, ?askawie przeze? w We

necji na moj? CZe?? u?o?ony. Ale ju? w tym poe

maciku wida?, ?e sam rytm wiersza, cho? nie bez

b??dów, jest rdzennie] muzyczny, ni? w jego wier

szach polskich.
- A fraszki?
- fraszki? Jak które? Wiejskie, najpi?kniej-

sze, tchn? sielskim' zapachem i?cie wergilowych
bukolik, lecz u kra?ców wiersza d?wi?k ich po

brz?kuje szorstko, jak d?wi?k lutni w r?ku ?o?

nierza.

Licencjat u?miechn?? si? pogodnie.
U?miech ten o?wietli? szczup?? jego twarz,

tak jak s?o?ce roz?wietla samotne ska?y.
- Czy to nie uprzedzenie ?acinników?
- A ty sam nie czujesz tej chropowa to?ci

i szorstko?ci?
- W poezjach Kochanowskiego?
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Nie. W polskiej mowie wogóle.
- Szorstko?? ta, jak my?l?, d?wi?czna i po"

trzeb na , ja? i w muzyce nie same g?adkie tony

by? maj?. A ?e nawet cudzoziemcom mowa na

sza, gdy j? bli?ej poznaj?, staje si? powabn?, mo

?e za pewien dowód pos?u?y?, ?e Statorius, fran

cuz, w mowie polskiej si? rozkocha? i pierwszy
dla pouczenia cudzoziemców, a i Polaków, grama

tyk? j?zyka polskiego u?o?y?.

l rz?czywi?cie.

Piotr Statorius, francuz, zaproszony z zagra
..

nicy na stanowisko nauczyciela w szkole inowler

czej w Pi?czowie, pr?dko nies?yszan? przedtem

mow? sobie przyswoi?, pisa? poezje po polsku, wy
..

k?ada? Pismo ?wi?te, sta? si? pierwszym gramaty

karzem polskim, i wreszcie zamiast Statoriusem

Stoje?skim si? nazwa?.

Rektor skrzywi? si? wzgardliwie, na chwil?,
na jedno mgnienie oka, ale wnet jak mask? os?o ..

nit si? powag? omawianej kwestji.

Gdyby to by? wypadek jeden, odosobniony.

By?aby to rzecz bez znaczenia.

Ale nie.

Wledzta! o tern.

Statuty i djarjusze sejmowe og?aszane s? po

polsku. Dawne ustawy z ?aci?skiego ró?ni autoro

wie na polski j?zyk przepisuj?. Po polsku wyda ..

wano dekrety z kancelarji królewskiej, za? w obra

dach publicznych mówcy, poniechaj?c ?aciny, po

swojemu si? wyra?aj?.

Zrywa si? jaki? p?d wywrotowy, jawny i otwar ..
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ty, cho? o powodach nieznanych, aby zniszczy?

plon kilku stuleci.

My?li mu si? pl?ta?y z sob?.
Co mówi?e?? -

spyta?.
- Co?

.

- Mówi?e?, ?e ?acina, cho?' zrozumia?a, na

zawsze pozostanie obc??
Nie. Wy tak mówicie i tak b?dzie.

- Zdawa?o mi si?. Nie mówi?e? tego?
-- Nie mistrzu.

- By? mo?e. Kto wie, co b?dzie? Faktem na-

tomiast jest, ?e nawet ch?opi, niegdzie gdzienie

gdzie, wcale zgrabnie po ?acinie mówi?.
- Szczególniej w pobli?u wi?kszych miast.

Có? jednak z tego?... Mówili?my o czem innem,

o Statoriusie.

Rektor pomin?? ten temat, jak gdyby nie do

s?ysza?.
- Mój Mieszku, wszystko to rzecz upodoba

nia. Gdym mieszka? we W?oszech, niejaki Speroni,

Paduanin, og?osi? dialog, ucieraj?cy si? o prawa

j?zyka w?oskiego w literaturze, a ?e, przyzna? trze

ba, napisany w sposób ognisty i dowcipny, du?o·

ludziom wykszta?conym krwi napsu?. W nast?pnym
za? roku, w Pary?u, Kochanowski i ja poznali?my

os?awionego Du Bellay'a, który w obronie znów,

rzekomo przez ?acin? uciemi??onego, j?zyka fran

cuskiego niezno?ny swemi broszurami rumor czy

nit Wielu zapoznaje, mam na my?li ludzi dobrej

woli, ?e d?wi?ki ?aciny, mowy u?wi?cone], wi?

?? wiernych z podstawami prawdy bo?ej, jedyn?
opok? spo?eczno?ci. Oby te? uda?o si? przyspie-
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szy? czas, ?eby ?acina sta?e si? niezb?dn? i dla

prostaczków, bo ci zawsze bli?si s? Boga, jako mo

wa wspólnej nam wszystkim ojczyzny, ko?cio?a.

Tern ?atwiej mo?e to by? teraz, .gdy wiedza staje

si? powszednim chlebem gminu i gdy ju? nawet

kobiety czytaj? ksi??ki.

Nieraz, w chwilach wolnych dla rozmy?la?,
ubolewa? nad tern, ?e zwyci?ztwo najwy?szej

my?li dokonywuje si? tak powoli. Wynika to st?d, ?e

w przed?wicie zamierze? ewangelje zachowa?y si?

wy??cznie w prowincjonalnym j?zyku ludowym.

Pó?niej te? Klemens rzymski ch?tniej pisa? po grec

ku, za? sakramentarz galezja?ski uczy?, ?e wyzna

nie przy chrzcie mo?na mówi? dowolnie, po ?aci

nie lub po grecku. Przesz?o?? nie stworzy?a jedno
?ci i dopiero nast?pne pokolenie maj? j? urzeczy

wistni?.

-

Czy uwa?a?e?, ?e niektóre modlitwy uka

zuj? w swym uk?adzie charakter wschodni? Gloria,

Credo, Agnus Dei s? pó?niej przyj?temi we mszy

szczegó?ami, a KyrIe Eleison jest typowym nalotem

egipskim.
Marchocki patrzy? w ziemi?. Mog?o si? zda

wa?, ?e rozpatruje si? W splotach arabesków ko

bierca, roz?cielonego na pod?odze.
Ba? si? spojrze? na rektora.

Rzek?:

- Polacy przysz?ych czasów bed? si? z nas'

?mia?, ?e modlili?my si? po egipsku. .

I z obfito?ci serca mówi? dalej o tern wprost,'

bez ogródek, ?e modlitwy ?aci?skie w swych ozdo

bach wschodnich to przyb??dy, które gwa?tem wy-
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rzuci?y, wypar?y polskie pie?ni za drzwi ?wi?tyni.
Ten hymn na powitanie wracaj?cego z tu?actwa

ksi?cia Kazimierza Odnowiciela: "witaj ?e, witaj.

witaj nasz mi?y gospodynie", który nast?pnemi la

ty ?piewany by? na nabo?e?stwie, jako hymn reli

gijny. Te elegje o bohaterskim zgonie Jerzego i Fe

liksa Strusiów, rapsody o królu W?adys?awie zabi

tym pod Warn? i inne o melodjach tylko polskiej
mowie w?a?ciwych.

Rektor Gielczewski s?ucha? z roztargnieniem
i przeci?ga? palcami po brodzie. Palce jego d?ugie
i mocne, jak wprawne do naciskania strun palce

skrzypków i harfiarzów, b?yska?y pier?cieniami.
- Wypowiedzia?e? wielk? my?l. Temperamenty

ró?nych stref ziemi oddzialywuj? wzajem na siebie,

i wy?sza kultura opanowuje ni?sz?, w sposób cho?

by tylko mechaniczny. By?oby zajmuj?cem ujaw

nienie, j?k liryka grecka w Afryce oddzia?a?a na

utwory dzisiejszych piosenkarzy francuskich i nie ...

trudno by?oby si? go dos?ucha? nawet u nas, zw?asz ...

cza w mi?osnych sonetach Kochanowskiego. Z tego

zdaje si? wynika? wniosek, ?e nie ludzie, ale je

den, nie zmienny i nie?miertelny, duch poezji usta

li? prawa rytmiki i niby ten, który kapel? kieruje,
rozda? nuty. Czy muzykanci ci dobrze, czy fa?szywie

graj?, nie jego to wina czy zas?uga.

Licencjata zniecierpliwi?o, ?e dawny jego pro-

fesor poetyki od spraw krzywdy narodu zboczy?
w niedost?pne sfery jakiego? wy?nionego, roz?pie

wanego Kosmosu i niejako ukry? si? w nim.

- Narodowi najbli?sz? muzyk? jest jego mo

wa
- odrzek? ?ywo.

- Pisa? ?wi?ty Pawe? do,
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Korynt jan: "jaki kto j?zyk ma za SWÓJ, W takim

ma mu by? s?owo bo?e powiadane". Do niedawna

te?
.
w Krakowle, na Kleparzu, w ko?ció?ku ?w. Meto?

dego, benedyktyni przy o?tarzu ?piewali polskie
pie?ni narodowe. Dzi? niema i ?ladu z tego. Tym
czasem, czy nie lepiej, aby kap?ani ?piewali pie?ni

wszystkim znane i bliskie, albo raczej aby wogóle
nie by?o podzia?u na duchownych i ?wieckich. Wte ..

dy nie tylko jeden z kasty uprzywilejowanych b?
dzie wtajemniczony, ale ca?e ?ycie narodu stanie

si? jednem natchnieniem.

Rektor zacz?? si? ?mia?.

- Coraz lepiej ... Widz?, ?e, rywalizuj?c ze s?a

w? ?wi?tego Bazylego, próbujesz by? reformatorem

liturgii?
-

Nietylko to. Mamy swych m?czenników
i ?wi?tych. Na kresach pa?stwa ka?da grudka zie

mi przesycona jest krwi? ofiarn?.
- Zamierzasz wi?c zreformowa? i kalendarz?

Nie przepomnij?e, aby wsadzi? we? nas obydwóch.
I ?mia? si?, albo udawa?, ?e si? ?mieje.
-

Spieramy si? o te ?piewki, jak zapalczywi
bohaterowie Homera o pi?kn? brank?. Tusz? jed-

-

nak, ?e nie zatraci?em wprawy w djalektyce i ?e

jeszcze zdo?am ci? nawróci?. Czy uwierzysz, ?e

cz?sto pieszcz? si? pochlebstwa/ni, ?e gdybym bez

wzgl?du na powag? mego urz?du, za buduj?cym

przyk?adem ksi?dza GIickiego, zacz?? na ulicach

miasta udziera? si? w dyskursie z pstr? rzesz?

ró?nych przygodnych filozofów i gdyby w tem,

jak w grze w ko?ci, sz?o o wygran? w pieni?dzach,

móg?bym pr?dko zebra? maj?tek Protagorasa.
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Sta? teraz przy piecu i, grzej?c si?, macha? r?

kami nad roztok? kominka, jak gdyby chc?c zgasi?

p?omienie. Odblaski pal?cych si? drewien roz?wie

tla?y purpur? i z?oto je'go ubioru, co razem z wi

dokiem portretów patrz?cych z góry, w falach ?wia

t?a, tworzy?o z?udzenie, ?e z ram portretów daw

nych rektorów, czasem ten, czasem ów schodzi na

dó? i gwarzy niepochwytnem echem ?ycia.

By?o ich kilku.

Najbli?ej, ze zwitkiem Statutu Wi?lickiego w r?

ku, sta? si? widomy Jan ze Strzelna herbu Grzy
ma?a Suchywilk. doktór dekretów, kanclerz koron

ny krakowski. Obok rektor Spytek, który po po

?arze Krakowa darem ca?ego mienia podniós? aka

demj? z upadku, wyobra?ony na portrecie z drob

niutkim budynkiem na r?ku. Dalej, malowany ina

czej ni? wszystkie, jasnemi i btyszcz?cemi farbami,

portret u?miechni?tego pogodnie biskupa w fiole

tach, o ubiorze nieco inaczej skrojonym, ni? ubie

rali si? biskupi' w Polsce. Malow'd?o obce, widocz

nie w podarunku akadernji przys?ane, ale cz?owiek

nie obcy, bo u góry i z boku herby polskie, orze?

Polski i pogo? Litwy. Kto to? To ksi??e mazowiec-"

ki Aleksander, biskup Trydentu, serdeczny przyja
ciel akademji, który cho? z tak daleka, z W?och,

'

stale, swego. czasu, bywa? z uczonymi polskimi'
w korespondencji. Tu? w mitrze i dalmatyce re

ktor Miko?aj Borkowski, ws?awiony polemik? z hu

syta mi. I; rektor ksi?dz Jan Dobrogost, s?ynny'
w ?wiecie z nauki, cho? nie wychyli? 'si? poza bra

m? akademji do ko?ca swego pracowitego ?ycia.
Widok tych dostojnych postaci i wspomnienie
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minionych czynów kojarzy?y si? w alkierzu w tchnie

nie niesko?czonego jakiego? sm?tku i niewymier

nej my?l? wielko?ci.

Ale oni umarli, przeszli.
Ju? ich nie by?o.
Kto pozosta??

Gdy ogie? na kominku przygas?, w g??bi wia

nia! tylko ogromny cie? Gielczewskiego.
Co? mówi?.

Mówi? z dra?ni?cym akcentem wy?szo?ci

w ??osie, potoczy?cie, z miarowemi przerwami,
wzlotami i spadkami glosu, podobnie jak szermierz,

który, niby igraj?c broni?, ale w sposób niezawod

ny, odpiera zmierzaj?ce we? ciosy.

Mówi? o rozbie?no?ci ?ycze? innowierców.

Gryz? si? ze sob?. Jeszcze ?aski próbowa? ich

pogodzi?. Rych?o patrze?, jak po tych harcaca

nie zostanie z nich i gar?ci prochu, tak jak 'fi tej
ba jce Ezopa o dwóch lisach walcz?cych, które si?

wzajem pozjada?y.
- Mieczem nie s?owem, jak uczy Hozjusz, nasz

wielki m?drzec chrze?cija?ski, mo?na jedynie po

Kona? wrogów. Szkoda, ?e sam ci?gle w drodze,
a koadiutor jego Kromer, biedz?c si? apostolstwem,

.ca?y swój m?ody zapa? przekuwa na retoryczne fi ..

gury i kwiatki, zamiast wprost wo?a?, aby papie?

mia? do rozporz?dzenia liczniejsz? armj? ni? obec

nie. Morduj? katolików w Anglji, Francji, w Ksi?

stwach niemieckich, wi?c w zamian tutaj zapala?-e

"by trza wiernych do czynu, do zemsty. Oko za oko,

2?h za z?b.
12A. Wysocki: Zabawy M?drc6w.
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- Taka pobudka, gdyby jej us?uchano,' stal?\

oy si? przyczyn? wojny domowej.
- Byle ko?ció? wygra? t? wojn?, byle wygra?

t? wojn? ?wi?t?.
- I przeciw komu?

- Przeciw wszystkim.
Rektor ju? nie ?mia? si?, tylko jego usta ?mia

?y si? jeszcze i to brzydkim skurczem, jak. gdyby

chcia?y uk?si?.
- Przeciw zbuntowanemu stadu, ludzkiemu

stadu, które, o ile nie mo?na zmusi? do pos?uchu,
trzeba znienawidzie? i podepta?.

Marchocki ani mrugn??.

Wiedzia?, ?e ??dza w?adzy nie liczy si? ze spra
...

wiedliwo?ci?. Przecie? w pocz?tkach, przed wieka ...

mi, aby os?abi? niezale?no?? m?odego pa?stwa;

biskupstwo w Poznaniu poddanem by?o pod opie

k? arcybiskupa w Moguncji, a nast?pnie pod [u

rysdykcj? arcybiskupa w Magdeburgu. Pó?niej znów

papie? Kalikst II zagrozi? Prusom kl?tw? za to, ?e

podda?y si? zwierzchnictwu króla polskiego, cho?:

Prusy wola?y polsk? swobod?, ni? krzy?ackie cie-

}tli?ztwo.

Jednak komu to o tem mówi??

I m?ody cz?owiek nie odpowiada? te? nic.

Milcza?.

Ale pod zewn?trznym jego spokojem wrza? za

m?t my?li, szukaj?cych wyj?cia z zakl?tego ko?a.

wzrusze?.

Tymczasem rektor pr zegi?? si? ku kl?czniko
wi i, prawie nie szukaj?c, doby? ksi??k?, po?ysku

j?cq z?oceniami na safianie oprawy. Zdala b?yska?
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monogram z majuskulów S. i H. ponad zlo?onYrr4
na ukos dwoma pastora?ami biskupiemi i przekro ...

jem kardynalskiego kapelusza, podtrzymywanego
przez dwóch anio?ów.

- Oto nowe wydanie hozjuszowego wyzna
..

nia wiary, z przyjacielsk? dla mnie dedykcj?- auto"

ra - powiedzia? ze wstydliwym pó?u?miechem. -

Istny to miecz Samuela, który ma ubi? z?owrog?\
hydr? nowin. Nie lada te? p?atnerz miecz ten ko-,
wal. Kardyna? sene?ski, (ihiuncci, wyrazi? si? do

mnie, ?e Hozjusz ze wszystkich biskupów polskich;
najpi?kniejsz? pisze ?acin?.

.

Czyta? g?o?no.

Ujmowa? zdania w sfery d?wi?ków, jak gdyby
mow? wi?zan?. Przyozem palce uk?ada? bezwied ..

nie w mi?kkich i okr?g?ych ruchach, niby chc?c po

g?aska? s?owa. W rozkosznem odczuciu zdawa?o

mu si?, ?e p?yn?? na rozbuja?ych falach stylu,
a gdy na chwil?, z nad kra?ców Wyznania, ukaza?

mu si? roz?o?ony na stole traktat Cicerona, poczu?
co? jakby wyrzut sumienia.

- Nie zosta?em ci wiernym, Marku, - u?mie ..

chn?? si? w sohie. - Tak? ju? jest mi?o??.

- Ksi??ka ta godn? jest wiary pierwszych

chrze?cijan i ma?e liczne grzechy Polaków wobec

Rzymu. Spodziewa? si? te? mo?na, ?e z czasem

narody poniechaj? swych sporów i przeciwno?ci,

rz?dy pa?stw zawr? unj? pod zwierzchnictwem pa

pie?a i poczn? er? dla ludzko?ci, ?e ta jedn? si?'

stanie rodzin?.
- Tak, tak - my?la? Marchocki.

Krasomówca budzi? w nim t? ciekawo??, z ja-
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chwi

lami podziwowi dla jego talentu, wiedzy, zapa?u

i czelno?ci.

Rad by? si? z nim podroczy?.
- Któ? to czyta? -

spyta?. Duchowni?

Nie b?d? jej czyta?, ani wogóle nic nie czytaj"

biedni, którzy nie maj? pieni?dzy na kupienie k?i?'"

?ek, ani czasu wolnego do czytania, ani pami?ci

do zapami?tania tego, co by przeczytali.
- Wi?cej jest ciekawych, ni? mniemasz

obja?nia? rektor uprzejmie.
- W szeregu wyda1t

ju? to osiemnaste z rz?du. A prócz tego zosta?o

Wyznanie przet?omaczone na wszystkie j?zylli

miejscowe, nawet na turecki. W polskim wydane

dotychczas podobno dwa przek?ady, z których zre ..

szt? ?adnego nie znam.

Licencjata tkn??o tymczasem inne niemi?.

spostrze?enie.

Rozprawie Hozjusza brakowa?o klasycznej ja
sno?ci i logicznego rozwoju pomnikowych jego wzo

rów ?aci?skich. Nie byla te? z ducha polsk?. A"i

krzty. A jak?? by?a? Po typowej zaciek?o?ci !tylu
?atwo pozna? jak?. Semick?. Szczególnie wtór

no?? zda? i obrazowo?? na?ladowania z obraso

wo?ci pisarzów starozakonnych podsuwa?a wra?e

nie podobie?stwa kompozycji do kompozycyj se.rai ..

ckich, a podkre?la? to jeszcze nieco udany i prze,.,

sadny sposób wyg?aszania.
I na czyj m?yn szla ta woda?

Wy??zych duchownych, bo ni?szy kler prze

wa?nie biedowa?, tych szcz??liwców, pieszczoch6w
Muz, którym ?wiat wydawa? si?. by? przedstewie-
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niem teatru

grod?.

polem zapa?niczych walk o na'"

Jeden z nich s?awi? w?a?nie t? ksi??k?.
Spryciarz, co jak go??b grucha, a wie, pocze

mu w Sulejowie m?ka.
I poco mia? go s?ucha??

Ca?a jego b?yskotliwa paplanina kry?a niecno

t?, jak cz?sto w lesie paprocie i maliny zakrywaj?
trucizn? i niebezpiecze?stwo bagna.

Zreszt? ju? z miedziorytu na tytu?owej karcie

Wyznania wida? by?o, ?e autor wypowiada? swe

?yczenia bez obs?onek.

Rysunek przedstawia? olbrzyma w szacie pon

tyfikalnej i t jarze papieskiej, jak uderzeniem ma

czugi rozprawia si? z czered? zbuntowanych kar

lików; By? to panuj?cy do niedawna Pius IV, któ-

ry w wojnie z królestwem Obojga Sycylji, na cze

le pó?ków swych wojsk burzy? warownie i grody,
i ociekaj?c krwi?, w ?elaznym he?mie na glowie?

konno, pierwszy wchodzi? do miast p?on?cych. Nie

pierwszy on, inni, poprzednicy jego i nast?pcy, tak

samo, nie przebieraj?c w ?rodkach, toczyli boje
w imi? powszechno?ci swej w?adzy, wszech?wiato ..

wo?ci, przej?tej od dawnego cesarstwa rzymskiego.
Wszelkie istnienie oporne, cz?owiek czy naród, mia

?o zgin??.
- ?wiat jest w?asno?ci? ko?cio?a - rzek?

Andrzej Gielczewski powa?nie.
- Co za? do Pol

ski, to jeszcze król Mieczys?aw II darowa? Polsk?

Rzymowi.
Marchocki wsta?, poe?em znów usiad?, jak

kto?, kto boi si? upa??.
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.

- Fa?sz to i?cie krzy?acki
- rzuci?.

Ton jego g?osu by? tak niegrzeczny, ?e rek ..

tor popatrzy? na?, oczekuj?c przeproszenia. Lecz

m?ody cz?owiek, blady jak ?mier?, nie spu?ci?

oczu.

Czy? Gielczewski nie wiedzia??

Nie zna? historji?

Kiedy to mia?o" by??
Za Mieczys?awa II?

Tego nieszcz??liwego króla, który zmys?y stra

-ci? w nierównej walce z naje?d?cami i wrogiem

wewn?trznym? Bo wówczas, pod wodz? cesarza

Karola, wpadli w granice Polski wszyscy jej s?

siedzi. Wszyscy naraz: Du?czycy od Pomorza,

Czesi od Sz ?ska, W?grzy aby urwa? od Polski

S?owaczyzn?, a od wschodu ?upiezkie nawa?y Ki ..

jowian. A wewn?trz pa?stwa? Niezgoda i bunty,
tak ?e bezbronny dom pa?stwowo?ci zdawa? ar?

osuwa? ku swej ostatecznej zatracie.

I to teraz?

Przed now? burz?, gdy niebezpiecze?stw.
napa?ci z obu stron kraju, z Niemiec i Moskwy,

zdaje si? rozpala?, jak po?ar w czasie wichury.
Gdy? i Niemcy, mimo traktatów, jak gdyby

nic, powo?uj? na Sejm Rzeszy pos?ów z miast po
...

morskich. Car Iwan, w razie bezpotomnej ?mierci

króla, o czem po pijanemu wygadali si? 'pos?owie
moskiewscy, chce si?gn?? po ber?o Piastów i Ja"

giellonów, oraz planuje rozbiór albo i zabór Polski.

A nawet Rusini, jak dawniej ch?tnie wi?zali
si? z Tatarami, tak teraz w?chaj? si? z Niemcami.

I 'w tych okoliczno?ciach; do spó?ki, stamt?d,
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'2 daleka, drapie?na r?ka si?ga po podzia? ze spo

-dziewanej zdobyczy.
Mówi? w uniesieniu:

- Có? po przyja?ni z Francj?? unji z Litw??
Naco wiara, zgoda lub krew przelana, gdy Polska,

.

jak przed wiekami, jest przedmiotem obcych dra

.pieztw i targów, niby ta szata Chrystusa, o któr?
na Golgocie ?o?dacy rzucali losy. O mistrzu, mi

.strzu ...

Rektor bawi? si? z?otym ?a?cuchem, sp?ywa

j?cym mu na piersi.
-

"Zachowaj zawsze równowag? umys?u"-

'wyg?osi? pierwszy wiersz znanej ody Horacego.
Niedbale wskaza? g?ow? na ksi??ki na stole.
- Powiada Cicero w swym traktacie O przy

ja?ni, ?e tylko ludzie na tym samym poziomie wy

kszta?cenia mog? si? z sob? zrozumie?. Czy mnie

.masz mo?e inaczej?
Lecz Mieczys?aw nie mia? ochoty ani do spe

?ru, ani przyja?ni i chcia? ju? po?egna? rektora.

Blade jego lica wstrz?sa?y dr?enia.

I w rozdra?nieniu pomyka? wzrokiem w?ród

-cacek z bronzu i kryszta?u na stole, który, pole

wany lazurow? mozajk? limuzy?sk?, mai? si?

w ?wietle lampy, jak snop ró?norakiego zielska.

Teraz dopiero, poza czar? z. chryzolitu na

kwiaty, spostrzeg? male?kie malowid?o, uj?te

VI opraw? ze Iota i bia?ego koralu. Miniatura ta

wyobra?a?a smuk?ego ciemnow?osego m?odzie?ca,

przybranego w gronostaje i ci??kie insygnja uni

wersyteckie.
- Czy to król?
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On jeden zna? blizko?? niebezpiecze?stwa ..

Podobnie jak wielki pradziad jego, zwyci?zca z pod

Grunwaldu, czuwa?, gdy inni spali.

Mieczys?aw wszystkiego' raz, gdy w sprawie:

spadku po matce pojecha? do Lublina, przypad ...

Idem widzia? tam króla. Jecha? ku Rynkowi na

uroczysto?? przyj?cia lennego ho?du od ksi?cia

pruskiego m?odego Albrechta Hohenzolerna, w oto

czeniu ?wity, ministrów i wielu pos?ów cudzoziem

skich, angielskich, rzeczypospolitej weneckiej, wo

?oskich i tureckich.

Zwyci?zkiego wojownika -wyprzedza?y oddzia ... ·

ty husarji prymasa, cale w z?ocistych kontuszach, ..

srebrnych pancerzach i orlich piórach w srebr

nych oprawach u skrzyde?. Konie mieli husarze

dobrane, jednakiej ma?ci i miary, tarantowate jak

lamparty. Za nimi sz?y hiszpa?sko ubrane oddzia ... ·

?y Tarnowskiego, na koniach o ponsowo farbo

wanych grzywach i uprz??ach, nabitych opalami
i turkusami. Lekkie tatarskie Radziwi??ów i w srebr ..

·

ne zbroje zakute roty hetmana wielkiego litew

skiego Grzegorza Chodkiewicza, z dowódc? w z?o ..

tej na czele. Pod tymi by?y konie rzadkiej rasy t>

izabelowe, jasno cieliste, z bia?emi nozdrzami,

ogonami i grzywami, a oczami czerwonemi. Wszyst .. ·

ko to sun??o z t?tentem kopyt, w?ród huku

dzwonów i wiwatu mo?dzierzów, w?ród morza lu

du, w lesie chor?gwi i proporców. Na koniu trzy
maI si? król prosto, mimo chorób, na które wci??.
radzi? si? lekarzów i bab znachorek. Ile? ju? sta

rzej wygl?da?, ni? na tym malyr.1 portrecie z mi

nionych lat wiosennych. Ale po wynios?ym wzro?-
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cie, pa?skich rysach i dobrotliwo?ci w twarzy, któ

ra to dobrotliwo?? by?a niejako dziedziczn? w kró

lewskim rodzie Jagiellonów, mo?na go by?o po
..

'

zna? w?ród naj rozmaitszego t?umu. To te? do

chrzestnego jego imienia Zygmunta, gdy dorasta?,
.

dodano mu imi? Augustus, to jest Wspania?y, bo>

z ca?ej jego postaci ja?nia?a dostojno?? ponad
wszelk? zwyczajn? miar?.

- Król?

- Król - odrzek? rektor sucho.

Miniatur? t? dosta? w podarunku jeszcze od

starego króla, a tutaj trzyma? na stole z powodu
artystycznych jej zalet malarskich i zgrabnych fa

mek z?otniczych.

Teraz przez rami? poda? licencjatowi malowi

d?o, dla ogl?dni?cia z bliska.

Zygmunt August wejrzenie mia? marzycielskie
i t?skne, co stanowi?o dziwne przeciwie?stwo z wy

..

obra?on? przez malarza brunatn?, le??c? u nóe

jego, u?askawion? nied?wiedzic?.

O czem marzy??

Mo?e o gwie?dzie szcz??cia, która niegdy?

prowadzi?a naród do wielko?ci. Wtedy, edyhy Ja ..

gle??o by? przyj?? ofiarowan? mu koron? czesk?
lub bratu Witoldowi pozwoli? królowa? nad Cze

chami, to z Morawami, Zadnieprzem i Litw? by?,

by panowa? nad ca?? Europ? wschodni?.
- Mówiono - wyrzek? Marchocki z cicha,

?e w m?odo?ci da? si? s?ysze? z zamiarami ode ..

brania od s?siadów wydartego dziedzictwa Bole

s?awa Chrobrego i przekszta?cenia tej Polski od
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morza do morza w cesarstwo ze stolic? w Gnie

?nie?-
- Pyszny on jest wielce - odrzek? Giel

czewski niech?tnie. - W m?odych latach cieszy?o

go nawet, ?e Luter dedykowa? mu swój przek?ad

biblji, a Kalwin swój wyk?ad listów ?wi?tego Pa ..

w?a. Mo?liwem wi?c, ?e ?ni? mu si? odbiór ziem

od Odry po Czarne Morze, które niegdy? do Pol ...

ski nale?a?y.

Mieczys?aw' przetar? policzki obu d?o?mi.

Wstyd go pali?, ?e te zamiary, zakwit?e w sercu

królewskiem, zwi?d?y w?ród oboj?tno?ci nierycer

skiego dzisiejszego pokolenia. Bo jak?? to woko ....

?o wida? by?o odmian?. Naród rycerzy sta?' si?

narodem kupców. Obóz zmieni?' si? w jarmark.
A rektor zdawa? si? zgadywa? powody roz

?alenia m?odzie?ca.

- Przyganiasz innym przemoc miecza -

przyci??, - ale sam jak gdyby? do ?o?nierki mia?

-poci?g?

Licencjat sam sobie nie umia?' wyt?umaczy?

tych uczu?.

- Samo wojsko nie zdo?a wybawi? kraju
·z k?opotów - doda? Gielczewski. -

Kartaginie
nie pomog?y ani genjusz, ani zwyci?stwa Hani

hala.

- Nie - odrzek? Marchocki. - Nie w?adz

twa szabli, ale w?adztwa ducha, jako ducha wol ...

no?ci bym po??da?.
- Czy? duch i do tego duch wolno?ci chcia? ..

by dzier?y? j k?kolwiek w?adz?? - pod?miechn??
!si? filozof.
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Poczem, jak gdyby zatrzymuj?c jak?? my?l,
]Jrzytkn?? palec do czo?a.

-. By?bym si? nie dorozumia? nigdy, co za

znaczenie mia?a dzi?' osnowa has?a stra?niczego
A8 Wawelu. Gdym ju? wyje?d?a? z bramy, warta,

s?yszana z mrocznej dali, podawa?a sobie has?o.

Zadziwi? si? sam sobie.

Teraz dopiero obaczy? barw? minionej chwili.
- ?o?nierze przy przepuszczaniu karety przez

most zawo?ali: "Boles?aw Chrobry", a odzew z basz

ty stra?niczej by? t/Kijów i Praga". Wida?, ?e wo ..

jacy, nawet pod nieobecno?? króla, nie zahaczaj?
e jego wojowniczych zachciankach.

Zamkn?? ksi??ki i odsun?? od siebie.
- .Jest takich wi?cej. Na pokojach zamku

hy?o pod wieczór kilku panów z stronnictwa wo

jennego. Mi?dzy nimi ten Szcz?sny Zamoyski, pod:"
komorzy che?mski, który, ,oganiaj?c si? .czambu ..

lom tatarskim z zameczka swego w Skokówkach

Rad Topornic?, dop?ywem Wieprza, z?owionego
w utarczce basz? tatarskiego w klatce z sob? dla

sabawy wozi?. Zawsze w zbroi, czarny od wiatru,

istny Mars stepowy, gotów na czele swych ko ...

zaków, porwa? si? na wszystko, cho?by na zdo

bycie' s?o?ca.

- Co on m6wi?? Nie s?yszeli?cie?

Rektora, mimo ?e markotny by? na licencja

ta, tak roz?mieszy?a ta ciekawo??, ?e zacz?? k?a

'ska? w r?ce.
- ?o?nierz, ?o?nierz z ciebie, nie scholastyk.

-RYcerska krew... Co? Czekai?e. Rozmawia? z nun-

kl}uszem, bo, cho? zdzicza? w stepach, po ?acinie
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?atwo, a nawet nadspodziewanie ?adnie g?ga. Co?

troch? dos?ysza?em z tego, o niezaopatrzeniu zam«

ków u kresów Podola i Wo?ynia i, miarkuj?c z mi

ny nuncjusza, zdaje si?, ?e porz?dnego mu Tata

rami strachu nap?dzi?.
- Jest si? czego ba?.

- Bez kwestji.
- Zamki drewniane. Rok w rok sejm nad

,
tem ubolewa, ?e pozostawia si? je bez ziarnka

prochu, bez puszkarzyj]! ?ywno?ci.

By?a to rzecz nies?ychana.

Niby otwarte rany na piersi Rzeczypospo

litej.
Te zameczki obronne: winnicki, krzemleniec

ki, Iuckl, w?odzimierski, ?ytomierski, brac?awski

?miech - mo?e orda, nie marnuj?c jednej strza

?y z luku, ka?dej chwili zagarn??, wraz z drobn?,
i cho? m??n?, ale wyg?odzon? za?og?. Drewniane

budy o wie?ach, które si? same w rum wal?, prze

ciw oceanowi niszcz?cych zagonów, pr?cych z da

lekiego wschodu, a? z Krymu i Uralu.

- Niema za co dba? o to - szydzi? Giel

czewski. - A czemu? Ani by? zgadl. Bo ziemle,

z których dochód na utrzymanie tych twierdz

mia? s?u?y?, osady, stawy i m?yny, rozdrapano.

Rozdrapali je "obywatele'·, a obowi?zki, 1: po

siadania tych dóbr wynikaj?ce, zdali na los, na zu

bo?a?ych mieszczan i ciemny lud wiejski.
- 'To te? nie stronnictwo wojenne, jak je,

magnificencjo, nazywacie, ale raczej stronnictwo

wojskowe pragnie d?wi?n?? moc z ospalstwa. Jak
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s?ycha?, d??y do tego, aby nie sejra w sprawach

obrony granic postanawia?, ale król, jeden król.

- Pewnie, ?e lepiej by by?o, gdyby on sa.

paaowa?, bez sejmu, tego przekornego wieleg?o
wego gadu?y. Ale có??

Czego? z?yma? si? w sobie. Trz?s? g?ow?
i »r:ybkim ruchem palców przyczesywa? brod?.

- Zamiast d??y? do ukrócenia napa?ci Ta

tarów, z Turkami si? nie brata?, ale stara? si? ich

z Konstantynopola i Europy wyrzuci?, zamiano

wa? si? rycerzem wolno?ci wszystkich narodów.

Zamierza prowadzi? wojn? o Inflanty. Nie aby je

podbi?, zabra?, ale aby je uwolni? z pod ucisku

,cltytrych ich s?siadów. Ciekawym, sk?d potrzebn?
'na wypraw? gotówk? we?mie? Arasy, które ojciec

jeeo za drog? cen? z Holandji kupi?, zastawi?

w sesz?vm roku' na koszta wojny, ale pó?niej roz ..

my?li? si? i pieni?dze rozda? mi?dzy swych zausz

J?ików i kobiety: Chyba u ?ydów si? zapo?yczy,

o ile by mu zborgowali.

By?o si? z czego do woli naigrawa?.

O pustce skarbca ?wiergota?y wróble. Bo

jeszcze poprzedni królowie daniny obywatelom

przepu?cili, dobra koronne porozdawali, a klejno
,

Jy wywioz?a Bona.

- S?dz?
- odrzek? Marchocki, - ?e braki

te wype?ni?aby konfiskata dóbr duchownych na

skarb pa?stwowy. Tak jak to zrobiono w Szwecji.

- W Szwecji maj?tki ko?cielne zagrabi? rz?d
.

'samozwa?czy, protestancki.

Ka?dy rz?d jest samozwa?czy ..
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- Mniemasz, ?e u nas mog?oby doj?? d,c)

podobnego gwa?tu?
- Mniemam, ?e zerwanie z Rzymem by?o.-

by- dla Polski wyzwoleniem.
- Wyzwoleniem? z czego?
? Z ciemnoty.
M?odzieniec odetchn?? swobodnie, jak gdyby

mu spad? ci??ar z serca.

- Podobno w Rzymie
- mówi? 'l iskrami

Y? oczach, -

w zamku ?wi?tego Anio?a, do dzi

siaj nazywaj? nas barbarzy?cami. Niech?e si?

strzeg?, aby ci barbarzy?cy nie wznowili dla Rzy
mu strasznej pami?ci Gallów i Gotów. Bo je?li na.

zepsute obyczaje si? dzi? narzeka, to g?ówne ich

siedlisko jest w?a?nie tam, gdzie wszystko jest za

pieni?dze na sprzeda?, zarówno kl?twy, jak i od ..

pusty od kar piek?a i b?ogos?awie?stwa nieba.

Rektor westchn?? cicho. Nic nie mówi?, tyl
ko oczy zwróci? w gór? i patrzy? tam nierucho

mie. Twarz mu poszarza?a l wygl?da?a jakby przy

sypana popio?em.
Jak broni? z?ej sprawy?

Chyba nawet kamienie zna?y prawd?.

S?udzy i pos?annicy ko?cio?a b??dzili po ma

nowcach bezprawia. Papie? Hadrjan VI sam w ?i?

?cie do nuncjusza Chieragatiego otwarcie o t-eJA

pllsa?: "my wszyscy zb??dzili?my z dróg naszych,
i niema ju? oddawna takiego, któryby ?y? spra

wiedliwie. Niema nawet jednego".
Rzek? wreszcie:

- Mo?e to nie powód z?ego, ale skutek. J?

dyneeo jeszcze ratunkw: dla przyszlo?ci mo?na ." ..
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ka? w wychowaniu m?odzie?y, w szkole. Kszta?ci?:

ch?opców naszych, ?wiat?ych i czystych.
Ju? opanowa? wra?enie. Glos okrasi? tonem

ciftp?ym i ?yczliwym.
- Mo?e nawet nie przypuszczasz, jak? mi

mimochc?c zrobi?e? przykro??. Ledwie przed kil

ku godzinami, jak namawia?em królewn? Ann?, aby'
obok dawnej katedralnej szko?y i chóru roranty

stów, prowadzi? na zamku drug? szko?? wy?sz?,

dworsk?. Gaw?dzili?my na ten temat, ?e wiara

2a?nie. Od kiedy? to nie ozwa?o si? z Wawelu

wezwania do zbiorowych przedsi?wzi?? ho?ych?'

Wyprawy krzy?owe pierwszych naszych Piastów,

gdzie? one dzi?? I miecz po?wi?cony, przys?any

królowi jeszcze przez papie?a Paw?a III, rdzewie ...

je w zapomnieniu... Tak, za? pani?ta nasze, za

miast nabyt? w domu dziecinn? sw? wiar? w Hel

delbergu czy Bazylei, tutaj, w domu, b?d? mogli

odpowiednio dope?ni?. I radzi?em ciebie albo Roj

zjusza na rektora tej malej szko?y.
Nie k?ama?.

Coraz cz??ciej s?ysza?o si? w mie?cie, ?e zy

skiwa? u dworu na znaczeniu, a w ostatnich cza

each mówiono, ?e infantka Anna prosi?a go na

swego spowiednika. Gdy kiedy? zachorowa?, le

karz królewny przyniós? mu szalik na szyj? i zió? ...

ka. A stale nawiedzali go, mieszkaj?cy przy dwo

rze, kawaler malta?ski Pro kop Pieni??ek i kapelan

zamkowy Skar?y?ski.
Marchocki poczerwienia? ze wzruszenia.

Pami?ta?, pami?ta? o nim?

-:- Wdzi?cznym wam
- odrzek? z zak?op0r
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taniem, - ale nie wiem, czy nie musia?bym dzia

?a? wbrew waszym zamys?om?
Rektor Andrzej stal z g?ow? schylon? na

piersi, jak gdyby chyli? si? pod zbyt ci??kiem brze

mieniem swych przeznacze?. Lecz, gdy ockn?? si?

z zadumy, oczy mia? pe?ne przebaczenia i tkliwo

?ci. Obu ?okciami spar? si? o wysokie oparcie
fotelu i d?ugo wpatrywa? si? w swego dawnego
ucznia.

- Mówi? to tylko tobie. Powrót króla z Ko

wna lada czas jest spodziewany i mo?e spowodo
wa? wiele bigosu. Obawiamy si?, ?e, na?laduj?c

angielskiego Henryka ósmego, d??y do zerwania

:z wiar? ojców. Ca?kiem niedwuznacznie, gdy pa

pie? odmówi? mu rozwodu, odgra?a? si? tem wo

bec poprzedniego nuncjusza, Commendoniego. Na

có?by si? wtedy zanios?o u nas? Na rozdzia?,

schizm?, jak w Anglji albo w carstwie moskiew

skiem.

S?owa ?ama?y mu si? w gardle.
-

Zaparcie si? dotychczasowego zwi?zku,
zerwanie jedno?ci, by?oby kl?sk? dla rozwoju by ..

tu pa?stwowego. Mo?e patrz? na to tylko oa

strony Rzymu? Ale któ? inny, jak nie ko?ció? rzym

-ski wychowa?, wynia?czy? ?wiat spó?czesny? Co do

tutejszych spraw, to mieszka?em zbyt d?ugo za gra

nic?, o.wyk?em i zapewne w niejednem nie mam

wyrobionego zdania i myl? si?. Lecz ktokolwiek

by si? 'Ogl?da? za zadatkiem ?ycia na przysz?o??,
to nie sposób aby prze?lepi?, ?e prócz pa?skich
'pócztów i ?o?dactwa najemnego, niema wojska.
.sta?e?lo, jakiego by potrzeba,· i mimo przeogrom-
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nych bogactw obywateli, skarb pusty. Wprzód tedy
o napraw? tych u?omno?ci ka?dy dobry Polak

dba? powinien, byle nie z djablem w spó?ce.
W m?odzie?cu staja?a ca?a zawzi?to??. awet

zlekka pochyli? si?, jakby chcia? przypa?? do nóg

tego m??a stanu, z przeprosinami, ?e przeczy? jego
rozumieniom.

Andrzej Gielczewski uda?, ?e nie zauwa?y?
wra?enia. Nie zadowoli? si? jednak zbyt ?atwo od ..

niesione m zwyci?stwem i trzeba mu si? by?o roz

rachowa? jeszcze o co? wi?cej.
- S?uchaj ?e synu... M6wile?, naród. O to

ci chodzi. Jeste? m?ody, masz s?uszno??, Ale, roz

s?d? na zimno, czy uczucie narodowe mo?na uwa

?a? za wrodzone naturze cz?o wieka? Czy mo?na?

Nie. S? ludy mi?dzy któremi [edyn? ró?nic? jest
inna barwa skóry i inne gdakanie. Z tego to przy

..

gotowuje si? zacier historji i lepi pierwszych
bo?ków.

U?miechn?? si? blado i strzepn?? palcami
w powietrzu, na znak, ?e kiedy?, w przysi?o?ci,
nie trzeba si? b?dzie troszczy? o te sprawy.

Mówi? jak kolega z koleg?.

Patrzy? przekonywuj?co.
Rozumieli si?.
- Ile? to szkód spowodowa?o. Zdaje si?,

?e przywi?zanie c?o swej wiary jest j dn? ze sro? ...

szych chorób ludzko?ci, pocz?tych w niewoli d u ...

cha. Ono to p?odzi pragnienie wskrzeszenia ba? ..

wochwalczych religij narodowych. Do?? spojrze?

na to z perspektywy dziejów, jako na rzeczy

wzgl?dne, zamkni?te sfer? jednego czasu. Ile? to

A. Wysocki: Zabawy Mc;droów.
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takich" wiar min??o? A tymczasem dope?nia?y si?
's?owa Pana: - "Id? zgromadzi? narody, pokole
nia i j?zyki". I jedna tylko pozostaje wieczysta.
Wiara w ko?ció?, ko?ció? powszechny, który, mimo

nieraz b??dów swych s?ug, wiedzie ludzko??, jak
dziecko, naprzód do zgody i pracy ku ogólnemu
dobru.

.

Licencjat s?ucha? i s?ucha?, z twarz? pogod

n? i spokojn?, tylko czarne skrzyd?a w?osów roz

mlerzwi? sobie nad czo?em.
-:

By?o mu czego? przykro, ?al, tak, ?al, bo wo-

bec tej m?dro?ci ?ycia spo?ecznego jedno rzec

m6g? swym marzeniom:
"

- ?egnajcie bogi.
Ale ju? nie mia? wyboru.

Albo, albo.

Przeciwnie. Nauczy? si? wiele, przyozem

mia] poczucie jasno?ci i rzeczywisto?ci, jakby

pijany, nagle wytrze?wia?.
- Chcia?em jak najlepiej.
- Ka?dy chce dobra, ale nie ka?dy je wi-

dzi. Akademja jest jedn? ze ?wiec, któr? Bóg za

pali?. I cho?by kto? udowadnia? z?ud? nauki, prze

cie? ze swego pos?annictwa, dobrowolnie przyj?te

go, nie godzi si? nam ani wykr?ca?, ani mu si?

sprzenlewlerza?. Nauka w s?u?bie bo?ej, jak?e?

szczytne zadanie.

- Tak i ja my?l?, wasza mi?o??.

- Mi?dzy nami, a kancelarj? królewsk?, tak

zwan? mniejsz?
- mówi? dostojnik przyciszonym

g?osem i bezwiednie rozgl?daj?c si? po alkierzu,

toczy si? walka podjazdowa" rzec mo?na, pod-
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ziemna. Bo Nidecki, gracz to jest nad gracze. Po-
o

dejrzewam, ?e pr?ekupi? pos?ów niemieckich,
o

a to

wiem, ?e za swymi w?asnymi pos?ami szpiegów
wysy?a. Kto z nas wznio?lejszym celom s?u?y,
czas poka?e. Ostrzegam ci? jednak, aby? si? dobrze

podku?, nim ci? wprowadz? za ?lizkie posadzki
królewskie. ?ycie dworu, to ?ycie na szczytach.

Spojrzeniem z góry inaczej widzi si? wszystko.
- B?dzie mi na owych wysoko?ciach, jak

w?ród lodowców.
- Trzeba tedy, aby? tam copr?dzej znalaz?

sobie jakie? wdzi?czne niewie?cie serduszko do

rozgrzania. Nie przypuszczam, aby? po wskazówki,

jak si? to robi, musia? zagl?da? do Listów albo

Sztuki Kocbania Owidjusza. Jeste? bardzo przy

stojny, wykszta?cony, jak nikt z m?odych, umiesz

by? uk?adny i spodziewam si?, ?e wnet z woju

jesz ca?e nasze wy?sze towarzystwo.
- Zgin? jak ruda mysz.

0- Nie zginiesz. Nie, o ile zechcesz parni? ..

ta?, ?e lud?mi religijnymi ?atwiej jest rz?dzi?.

Czasy staro?ytne dobrze zna?y mylno?? swych re

ligij, ale zatrzymywa?y je jako narz?dzie w?adzy.
Ta wy?szo?? pogl?du robi cz?owieka gro?nym,

a i po??danym, jako podpora dla wszystkich s?a

bych i chwiejnych. Prawd? najlepiej jest zacho

wa? dla siebie, ho jak to ju? ?wi?ty Ireneusz

w m?dro?ci swej zauwa?y?, ?e ludziom tak, jak

dzieciom, cz?sto trzeba bajeczki opowiada?, aby

ich prawd? nie przera?a?. Ja daj? ci ?rodki, ja

kich by ci niejeden pozazdro?ci?, byle? ich jeno

u?y? odpowiednio. B?dziesz rektorem szko?y dwor-
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sklej, da B6g, urz?dnikiem kanceler]l króla, i je

dnego dnia mo?esz si? obaczy? starost?, senatorem.

Marchocki chcia? odpowiedzie? co? ?ywo,

ale rektor powstrzyma? go jednym ruchem swej

pi?knej brody. Okazywa? mu przyja??, czy? o to

mo?na si? gniewa??
? Sam król wra?liwy jest na djalektyk?

1, znajduj?c si? przy jego _
osobie, niejednokrotnie

b?dziesz mia? sposobno?? wp?yn?? na?, wzorem

poety Klaudyna, dworaka cesarza Domicjana,

przez rady w pochwa?ach ukryte. A ju?, je?eli je

po polsku, nie po ?acinie czy w?osku podasz, pe?

n? u niego przychylno?? zyskasz. Niech by jak

najs uteczniej skr?ci? ?eb temu zawalidrodze, war

cholskiemu sejmowi. Owszem, ?yczeniem stolicy

apostolskiej jest, aby w granicach, wy??czaj?cych
sprawy wiary i ,sumienia rz?dzi? naprawd?, samo

w?adczo. Nie my d??ymy do zmniejszenia w?adzy
króla, chyba protestanci. Kalwini?ci mieliby ch?tk?,
niby na wypadek, gdyby si? okaza? tyranem, r?ce

mu prawami jak ojcu, ale szalonemu, zwi?za?.

?askawem okiem patrzy? na m?odzie?ca, a ra-

czej na jego rozwichrzon? czupryn?,

Waha? si?.

Wa?y? s?owa.

-

Pragn? ci? prosi? o drobnostk?, aby? w za ..

powiedzianej twej: dyspucie publicznej powiedzia?
. to, co m?wi?e? 'do mnie.

_. Tak? - zdumia? si? Mieszko.
- Tak.

-

Oburz? wszystkich.
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- Prócz senatorów innowie ców, a dzi? ci

najwi?cej znacz?.
- Ale?, - wzbrania? si?.
- Tak trzeba -

poprosi? Gielczewski ser"

decznie. -

Przyjdzie ci to chyba bez trudu? Jak,
co? jeszcze pogadamy. Rozumiesz?

Nie rozumia?.

Mówi?, co my?la?.
- Rozumiesz?

Skin?? g?ow?.
- Tylko tyle?
- Na razie ... Mo?esz mi zaufa? w prze?wiad-

czeniu, ?e dzieje si? to dla dobra powszechnego,

jak i dla dobra Polski. Chyba raczysz mi ufa??
-

Ca?? dusz?.
--

Mój kochany ... Zaraz jutro uprosz? kró-

lestwo i nuncjusza o obecno?? na pierwszym twym

turnieju na arenie le??cej chwili.

Licencjat podniós? si? z krzes?a, a gdy rek ..

tor uprzejmie wyci?gn?? ku niemu kilka palców,

jak gdyby na u?wi?cenie zgody, obj?? je z pokor

n? podzi?k? w obie d nie.

-

S?u?? wam, mistrzu.

K o n i e c.

Pisa?em w 19Ó2 r. IN Krakowie.

ostatecznie wyko?czy?em w 1924 r. w stolicy ?iepodleQ?ej Polski
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