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Wszystkie postaci występujące w powieści są prawdziwe. Większość
z nich nosi autentyczne nazwiska. Opisane tu zdarzenia albo naprawdę
odbyły się, albo mogły się odbyć. Możliwy tu i ówdzie brak podobieństwa
do prawdziwych osób lub zdarzeń jest czysto przypadkowy.
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Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego.
Rodzinne wspomnienia szlachty powinny być historycznymi
wspomnieniami narodu.
Affecter le mépris de la naissance est un ridicule dans le parvenu
et une lâcheté dans le gentilhomme.
(Aleksander Puszkin: „Powieść w listach”)
Teraźniejszy świat czegoś niby chce, do czegoś dąży, ale sam nie wie
do czego, i dojdzie tam, gdzie się nie spodziewa. Ale porzućmy o tym!
Nie jestem prorokiem by rozprawiać o przyszłości, a wolę o tym pisać,
na co patrzałem.
(Henryk Rzewuski: „Pamiątki Soplicy”)
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Wstęp

U Kacpra Niesieckiego czytamy:
„Irteński herbu Wręby w powiecie mińskim przydomku Ipohorski. Jan
Irteński 1601 Constit. fol. 15. Alexander Podwojewodzy i poborca miński.
Constit. fol. 46 w roku 1647. N. Podczaszyc miński, mąż uczony i żołnierz
odważny. Władysław Podkomorzy miński 1674. Dominik Podczaszy
miński, a potem podkomorzy miński 1681 miał za sobą Joannę Świętorzecką siostrę starosty oszmiańskiego. Brat jego Hektor, mąż wojenny,
którego syn Jan. N. Pisarz ziemski miński, poseł na sejm”.
Tyle o. Kacper Niesiecki. Dodajmy, że chociaż Irteńscy do krzeseł się
nie dochrapali, to jednak pewne znaczenie w swym powiecie mieli. Jan
Irteński, żonaty z Piszczałłówną, właściciel dóbr Orzechówka, Niesiata,
Biesiady i Łohoza był cześnikiem mińskim i ufundował kościół Kalwarię
pod Mińskiem. Syn jego Michał, skarbnik miński, był razem z Puttkamerem, Wańkowiczem, sędzią ziemskim, i Wołodkowiczem, starościcim
hajneńskim, posłem na Sejm Wielki z województwa mińskiego. Ostatnim z Irteńskich piastującym urząd Rzeczypospolitej przedrozbiorowej
był Jan, sędzia ziemski, zmarły w roku 1802. O jego śmierci pisał ostatni
wojewoda miński Chmara w liście do jednego z przyjaciół: „Irteński
sędzia zmarł zepsowawszy się rybą czyli rzodkwią zbytecznie jedzącą”.

*

Zabierając się do opisania bajki życia serdecznego przyjaciela mego
Tadeusza Ipohorskiego-Irteńskiego długo wahałem się czy podawać te
drobiazgi genealogiczne. Wahania moje były tym bardziej uzasadnione, że przyjaciel mój przy wszystkich swych dość licznych wadach jest
całkowicie wyzuty z wszechpolskiej i wszechstanowej wady snobizmu.
Cecha to u przedstawiciela nacji polskiej raczej osobliwa! Obcy mu jest
9
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ten najpospolitszy i zresztą najniewinniejszy rodzaj snobizmu, kiedy to
człowiek skądinąd zacny i nawet w piśmie uczony nigdy nie wspomni
utytułowanego przyjaciela z nazwiska, lecz zawsze i wszędzie ze zdrobniałego imienia: Kostuś, Mietek, Dada lub Cipa. Ustrzegł się też innego
snobizmu: urzędniczego, gdy mu złe losy kazały przez dwadzieścia lat
z okładem siedzieć przy biurku, naprzód w Polsce niepodległej, a potem
na emigracji. Obowiązki swe pełnił sumiennie, ale w duszy nie był zbyt
wygórowanego zdania ani o urzędzie, ani o urzędnikach, ani o urzędowaniu. Był dla kolegów uprzejmy i uczynny, nie unikał ich, nie ściągał
zarzutu, że jest „dumny”, towarzyszy jednak do „wylewania duszy” i wytchnienia po pracy szukał poza tabelą rang rodziny urzędniczej. Wypicie
kwarty wódki we dwójkę z niepiśmiennym kłusownikiem w zagubionej
w lesie gajówce sprawiało mu większą przyjemność, niż pijaństwo z szefami, którzy po drugim kieliszku ryczeli pieśni legionowe, a po piątym
nie byli już zdolni do dalszej zabawy. Gdy jednocześnie losy - złe czy
dobre - sprzęgły go z klasą ludzi myślących i piszących, i w tej klasie nie
poddał się snobizmowi hierarchii i intelektualnej nudy.
Dlaczego więc umieściłem genealogię mego bohatera we wstępie do
kroniki-bajki jego życia?
Zdaniem jednej z postaci powieści, ludzie w ciągu wielu lat poprzedzających pierwszą wojnę światową za dużo i zbyt chaotycznie zajmowali się
spirytyzmem. Seanse spirytystyczne odbywały się bez należytej powagi
i ostrożności. „Skutek był ten, że z pewną ilością duchów dobrotliwych
wywołano mnóstwo duchów złośliwych czyli larw”. Te to larwy sprowadzone na ziemię mąciły i zatruwały dusze ludzkie, aż doprowadziły do
katastrofy dziejowej, tj. wojny i rewolucji.
Larwy jednak czy nie larwy - faktem jest, że dnia 28 czerwca 1914 roku
strzały Principa wprawiły w ruch reakcję łańcuszkową wielkiej rewolucji
światowej, która trwa już bez mała pół wieku i nie tylko się nie skończyła,
ale i końca jej nie widzimy. Wprawdzie w ciągu tego półwiecza w tym
lub innym zaścianku kuli ziemskiej przemijające pokolenia wyobrażały
sobie w zarozumiałości i pysze, że w rewolucji tej były przerwy czyli
okresy pokoju - było to jednak tylko złudzenie. Larwy - prawdziwe czy
symboliczne - wciąż hulają po świecie.
Okres więc, w którym dojrzewa już trzecie pokolenie, jest okresem
przejściowym. Zresztą: „Czym jest wieków ciąg cały, mnie z dziejów
wiadomy? - Jedną chwilką”.
10
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Rzeczpospolita Obojga Narodów weszła w wielką rewolucję światową
1914 roku z gromadzonym przez stulecia kapitałem szlachetczyzny
i wciąż żyje - mimo odmiennych pozorów i na przekór wszechświatowemu schamieniu - z procentów z tego kapitału. W okresie więc, gdy Polska
szlachecka może się już kończy, ale jeszcze się nie skończyła, przyjemnie
mi jest jako kronikarzowi stwierdzić, że Tadeusz Ipohorski-Irteński herbu Wręby nie należy do tych, „którzy swego dziada pokazać nie potrafią”.
M. K. P.
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Rozdział I

Jak przez mgłę

Kraj najwcześniejszego dzieciństwa jest niekształtny i próżny. Ciemność zwisa nad przepaścią i tylko pamięć zawodna unosi się nad wodami.
Lubimy porównywać wczesne dzieciństwo do kliszy, na której przez
omyłkę zrobiono dwa lub więcej zdjęć. Można też użyć innego fotograficznego porównania. Wczesne dzieciństwo, dzieciństwo widziane „jak
przez mgłę”, jest jak taki fotomontaż, który czasem umieszczają tygodniki w końcu roku. Na całej stronicy - kilkadziesiąt malutkich zdjęć ludzi
i zdarzeń za rok ubiegły. Na pierwszy rzut oka nie rozróżniamy kolorów
spektrum: wszystko się zlewa w masę szarobiałą. Lecz gdy wzrok, jak
precyzyjny reflektor, którego używają okuliści, zatrzyma się na jednym
punkcie - z masy niekształtnej i próżnej występuje wyraźnie twarz osoby
dawno już może zmarłej lub obraz zdarzenia dawno już zmielonego przez
machinę czasu.
Ilekroć Tadzio Irteński wybiegał myślą w najdalszą przeszłość, tylekroć
miał trudności z chronologią. Co było przedtem a co potem? Może romantyczny nawyk myślenia o dzieciństwie jako o czymś, co koniecznie
musi być sielskie i anielskie sprawiał, że myśl jego koncentrowała swój
reflektor na jednym punkcie. I ten punkt wydawał mu się zawsze najwcześniejszym wspomnieniem. Dwór w Baćkowie. Trawnik w cieniu
białych akacji i starych grusz. Dużo słońca. Zapach kwiatów i ziół.
Ma na sobie nie męskie majtki, ale jakąś sukienkę. Obok na trawie o trzy
lata starsza siostra Jadwinia i niańka. (W parę lat później pani Irteńska
kazała te grusze wyrąbać i korzenie wykarczować. Nie dlatego, że były
12
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stare i od dawna nie owocowały, lecz dlatego, że lubiła „perspektywę”,
o którą toczyła ciągłe walki z panem Irteńskim, zwolennikiem zasadzania i zagęszczania ogrodu).
Baćków. Tadzio urodził się w Baćkowie 25 października starego stylu
1893 roku. Kochał Baćków, ale nie lubił tej nazwy i trochę się jej wstydził.
Zazdrościł sąsiadom, których majątki miały piękne nazwy: Boratycze,
Niehonicze, Łohy, Horodyszcze. Nie wiedział, że są na ziemiach polskich
i litewskich miejscowości o nazwach jeszcze dźwięczniejszych niż Baćków, jak na przykład Zadupie pod Jabłonną lub Pojedupie w powiecie
święciańskim. I martwiło go, że Baćków nie był majątkiem rodowym.
Rodowa Orzechówka przepadła. Przepadły również Łohoza i Biesiady.
Ocalała stryjowska Niesiata, ale tam się nie jeździło (o czym będzie
później). A Baćków był śliczny. Dom wspomniany w pamiętnikach Ewy
Felińskiej, ongi podobno „piękny” - dziś „mniej wielki mniej piękny
niż się dawniej zdawał” - wybudowano w końcu XVIII wieku. Baćków
należał wtedy do starożytnej, dawno już wymarłej rodziny Szemeszów.
Do Irteńskich przeszedł drogą wiana (przez Obuchowiczów).
Nie dom jednak stanowił urok Baćkowa (dużo było starszych i wspanialszych domów w sąsiedztwie), lecz ogród. Piękną osobliwością ogrodu
była aleja lipowa, która podłużnym owalem zaczynała się i kończyła
przy domu. Irteńscy słusznie dumni byli z tej alei, a goście ją grzecznym
chórem podziwiali. W samej rzeczy - dużo dworów i dworków objeździł
Tadzio w swym życiu i dużo widział alei lipowych; wszystkie urywały się
w pewnym punkcie. Jedna tylko baćkowska stanowiła owal zamknięty.
Innym urokiem Baćkowa były wspaniałe lipy na gazonie przed domem.
Pod tymi lipami miał - wedle słów Janki Magazynnika - siedzieć Napoleon w roku 1812, co było oczywistą nieprawdą. Szlak pochodu napoleońskiego nie biegł przez Baćków. Siedzieć mógł może marszałek Davout,
ale i to nie było pewne.
Parę słów o Jance Magazynniku, gdyż zapewne nie będzie okazji mówić
o nim później. Nosił tytuł „magazynnika”, gdyż gromada wsi Baćków
wybrała go na zaszczytne stanowisko stróża wspólnego magazynu zbożowego, do którego co roku każda zagroda chłopska składała przepisaną
ilość garnców ziarna na wypadek roku głodowego. Z wieku i z urzędu
był nestorem wsi Baćków. Pomimo lat podeszłych słynął z tego, że był
„skorochodem”; olbrzymią przestrzeń z Baćkowa do Mińska - 108 wiorst
w jedną stronę i z powrotem - odbywał piechotą w ciągu 3 dni. W połowie
13
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zeszłego stulecia, gdy kolei żelaznych jeszcze nie było, był on nieocenionym posłańcem-expressem. Nieraz wprawiał w zdumienie postępowych
korepetytorów baćkowskich, gdy na pytanie, kiedy było chłopu lepiej: za
pańszczyzny czy teraz - odpowiadał, że za pańszczyzny, bo wtedy „panowie” opiekowali się chłopem i nie pozwalali go skrzywdzić, a teraz zdany
jest na łaskę naczelnika ziemskiego, uriadnika i popa.
Za czasów Ewy Felińskiej północna część ogrodu była bagnem. Jeszcze babunia Irteńska pamiętała jak w bagnie tym utonęła krowa. Ewa
Felińska wspomina też o mnóstwie żmij i wężów. Za pamięci Tadzia
wąż był w Baćkowie rzadkością, a o żmijach nikt nie słyszał. W miejscu,
gdzie było bagno, pan Irteński chciał wykopać staw, ale cóż - wody nie
było! Zamiast stawu zasadzono tam drzewka owocowe. Tak to w ciągu
niespełna dwóch pokoleń zmieniła się geofizyka Baćkowa!
Cień staje się krótszy, światłość powoli oddziela się od ciemności. Ze
słonecznego trawnika pod gruszami dzieciństwo zaczyna wędrować po
alei, włazić na ławki i pod ławki. Chronologia wciąż jeszcze błądzi po
omacku, ale już powoli zaczyna ustawiać wspomnienia na swoich miejscach. Klomby. Cztery piękne klomby przy podjeździe dokoła frontowego gazonu, którego krawędzie są oznaczone pobielanymi kamieniami.
Z każdego klombu wytryska po kilka klonów. A u stóp klonów dżungla
krzewów: bzów białych, liliowych i perskich; buldeneżów, krategusów.
Niektóre były tak gęste, że dostać się do nich można było tylko na czworakach. Wspaniały teren zabaw i kryjówek. Inne rozszerzały się w obszerne
„domy”. Tam dzieci bawiły się grzebiąc w ziemi; bona dłubała robótkę;
niańka siedziała z rozkraczonymi nogami i nic nie robiła. W upalne dni
panował tam cień i przyjemny chłodek.
Przychodzi jesień. W alei warstwa spadłych liści szeleści wyżej pięcioletnich kolan. Ogrodnik i chłopcy ogrodowi codzień zmiatają suche liście
w ładne brązowe piramidki i co-dzień z rana nazbiera się na ścieżkach
nowa warstwa. Późną jesienią - pierwsze silne wrażenie. Tadzia i Jadwinię budzi tupot nóg i głosy. Zapalają się świece. Potykając się w długich
nocnych koszulach dzieci biegną do okna, które jest czerwone od łuny.
Pali się gumno.
- Dobrze, że wiatru nie ma - mówi pani Irteńska - da Bóg nie przerzuci
na stajnię i obory.
Gumno jest od domu daleko - prawie pół wiorsty. Lipy zasłaniają widok. Dzieci chcą się ubrać i biec na dwór. Matka i bona nie pozwalają.
14
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A podobno było ciekawie: z trzaskiem i tryskaniem fajerwerków palił się
groch w puni. Gumno z maneżem, dwie punie pełne zboża i sześć stogów
słomy spłonęły doszczętnie. Strata znaczna, bo tylko budynki były ubezpieczone, a nie zbiory. Na samym początku pożaru na ratunek przybiegł
pierwszy z wioski kowal Hryhor. Mówiono potem, że to on podpalił
z zemsty za odebraną siekierę przy kradzieży leśnej. Nad ranem wypadł
deszcz. Po rannej kawie dzieci z boną oglądały pogorzelisko: nagi, czarny
i mokry tok i zakopcony czworokąt podmurówki. Przyjemnie pachniało
spalenizną. Wieczorem, gdy pani Irteńska przyszła do dzieci na dobranoc, Tadzio powiedział:
- Proszę nas obudzić, jak znów będzie pożar.
Nie rozumiał dlaczego matka się rozgniewała.
Światłość i ciemność oddzieliły się zupełnie. Widnokrąg rozszerza
się. Nad rowem koło świrnia dzika jabłoń zwiesza poziomy konar nad
rowem. Niestety, na konar ten włazić jeszcze nie wolno. A jak ciekawie
byłoby siąść na nim konno i oglądać z góry w czarnej wodzie ikrę żabią
lub potopione szczenięta suczki gończej Szwendy, która stale robiła mezalianse. Niedaleko jabłonki jest olbrzymia brzoza ze złamanym przez
burzę szczytem. Na szczycie brona z bocianim gniazdem. O paręset
kroków dalej inna brzoza, w którą uderzył piorun kulisty. Mademoiselle
Josephine widziała na własne oczy tę kulę jak na kształt ognistego świdra
okręciła brzozę a potem pękła przy ziemi z wielkim hukiem. Zapewne
mademoiselle mówiła prawdę, bo przez wiele lat zanim brzozę, która
później uschła, zrąbano, oglądał Tadzio precyzyjnie spiralny - jak wywrócony na nice gwint w sztucerze - pas kory zdarty piorunem.
Którejś późnej jesieni nastąpiło zdarzenie nie mniej ekscytujące niż
pożar gumna. Zjawił się braciszek Kazio, którego przedtem nie było. Tadzio i Jadwinia z wielkim zainteresowaniem oglądali powijaki, a w nich
kosmyk jasnych włosów na łysince, zmarszczony nosek i szafirowe oczy.
Bocian przyniósł Kazia. A kto przyniósł Szwendzie szczenięta? Wrona.
Tadzio długo wierzył i w bociana i we wronę. Zgorszył się, gdy mademoiselle powiedziała, że we Francji dzieci rodzą się w kapuście. Tylko we
Francji możliwe są takie rzeczy. I Francuzki są dziwne: nie lubią kołdunów
i wereszczaki, bo dostają po tych smacznych potrawach niestrawności.
Tadzio wierzył nie tylko w bociana i wronę. Wierzył, że można złapać
srebrnoszarą kiwającą ogonkiem pliszkę, jeśli się jej nasypie soli na ogon.
Nabrał kiedyś pełną garść soli z solniczki i biegał cały ranek za pliszką.
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Wierzył też, że choć młodszy od Jadwini o trzy lata, to jednak przyjdzie
czas, gdy ją wiekiem nie tylko dopędzi, lecz wyprzedzi.
Pięknie było, gdy przychodziła zima. Dzieci otulone szalami i baszłykami brano w saniach na spacer do lasu. Wuj Michał Obiezierski - świeżo
upieczony agronom - bawił wtedy w Baćkowie jako praktykant. Dzieci
bały się go. Kładł przy nakryciu swym na stole nahaj i groził, że da
w skórę, jeżeli nie będą cicho. Nie tylko nigdy ich nie uderzył, ale rzadko
kiedy podniósł głos. Ale straszno było. Zgoda a nawet przyjaźń między
Tadziem a wujem Michałem nastąpiła w sposób osobliwy. Wyruszono
całym domem do lasu, gdzie odbywała się sprzedaż drew. Jechano brylantowym tunelem leszczyn chylących się pod ciężarem okiści. Był dzień
mroźny i słoneczny. Starsi zajęci byli rozmową z leśnikami i drwalami.
Dzieci pozostały w saniach. Nagle Tadzia zainteresowało zjawisko na
śniegu: jakiś punkcik nie tylko lśnił w słońcu jak reszta śniegu, lecz tryskał wszystkimi kolorami tęczy.
- Mamo, mamo, błyszczy!
Pani Irteńska kazała mu być cicho. Po powrocie do domu wuj Michał
zmartwił się bardzo: zgubił dziedziczną spinkę brylantową razem z mankietem. Przeszukano wilczurę w saniach i przedpokój. Ani śladu. Wtedy
pani Irteńska przypomniała sobie, że Tadzio widział coś błyszczącego na
śniegu. Wrócono do lasu, Tadzio pokazał gdzie widział i cóż - znaleziono
mankiet ze spinką.
- Zuch jesteś - powiedział wuj Michał.
Tadzio nie bardzo wiedział co znaczy „zuch”, bo i jeden z psów podwórzowych nazywał się Zuch, ale z tonu głosu zrozumiał, że to pochwała.
Zimą ogród był martwy. Na nagich lipach widniały tu i ówdzie, niby
żółtawe gniazda, krzaki jemioły. Tylko ścieżki do budynków gospodarskich oczyszczano od śniegu. W alei dorośli zapadali w zaspy po
kolana. Życie koncentrowało się w domu. Ale i w domu było ciekawie.
W przedpokoju szuby i futra zwisały z łopat łosich. Pachniało „Wielkanocą” tj. wędlinami, bo na wprost drzwi wejściowych była spiżarnia. Nad
drzwiami spiżarni tablica modlitw z napisem „Pokój temu domowi”.
Z przedpokoju na prawo wchodziło się przez wysoki próg do salonu.
Przy drzwiach wisiał barometr rtęciowy, który podobno pokazywał
pogodę bez pudła. Nad barometrem sztych przedstawiający scenę hubertowską z napisem „Saint Eustache”. Na ścianach portrety Czarneckich - babunia Irteńska była Czarnecka z domu - malowane na stali.
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Była oczywiście litografia „Stańczyka”. Za salonem - salonik z mebelkami
w stylu cesarstwa, obitymi zielono-złotym atłasem. Na prawo - jadalny.
W jadalnym stał bufet, a w jednej z jego szuflad - zabytkowe już szczypce
z rezerwuarem do gaszenia świec łojowych i woskowych. Na wprost
bufetu - kanapa. Olbrzymia, wygodna, smacznie pachnąca kurzem. Na
kanapie - wyszydełkowana na kanwie przez babunię poduszka: dwaj
Polacy w kontuszach i z kwadratowatymi nosami ściskają się serdecznie.
Na kanapie tej siadała niańka z Kaziem w powijakach i opowiadała bajki.
Opowiadała historię niemal dosłownie powtarzającą gogolowskiego
„Wija”. Skąd ją znała niepiśmienna baba białoruska? Czy istotnie była
to baśń ludowa popularna nie tylko na Ukrainie, lecz i na Białej Rusi?
Czy może słyszała ją od kogoś kto czytał opowiadanie Gogola? Opowiadała też o duchu Nastki, która straszyła nocami. Kim była Nastka? Jeszcze za czasów pańszczyźnianych, gdy Irteńscy mieszkali w „kluczowej”
Orzechówce, Baćków był w dzierżawie. Dzierżawcą był niejaki Latkowski. Kochanką jego była dziewka pańszczyźniana Nastka. Przyłapał ją na
zdradzie i zamęczył na śmierć. Odtąd duch Nastki błąkał się po domu
baćkowskim i straszył. Jeszcze straszniej się robiło, gdy niańka opowiadała jak Ludomir stęka w nocy w alei lipowej. Ludomir Irteński był
jednym z najstarszych braci wśród rodzeństwa Irteńskiego-ojca. Umarł
na lat dwadzieścia przed przyjściem na świat Tadzia. Ludomir był, jeśli
można sądzić z pożółkłej fotografii, młodzieńcem przystojnym. W roku
1863 mając lat czternaście uciekł z gimnazjum słuckiego „do lasu”. Długo
w lesie nie był, bo już powstanie wygasało. Ale „las” zwichnął mu karierę. Szkół nie skończył. Wdał się w złe towarzystwo i karty. Mając lat
dwadzieścia dwa otruł się strychniną. Na parę miesięcy przed śmiercią
wyciął na lipie w alei krzyżyk ukośny i powiedział, że chce aby go w tym
miejscu pochowano. Miejsce na grób wybrał piękne. Aleja skręcała tu
pod prostym kątem i przez obszerną lukę w drzewach był widok na
ścianę niedalekiego lasu i obszerną łąkę zwaną Murogiem. Dlaczego się
otruł? Samobójstwo łączono w opowiadaniach rodzinnych z utratą bogatej i pięknej a przy tym rodowej Orzechówki, która poszła z licytacji za
niezapłacenie śmiesznie drobnej raty długu bankowego. (Niezaradność
babuni po śmierci dziada?). Potem szeptano modne słowo: neurastenia.
Faktem było, że na parę tygodni przed odebraniem sobie życia objeżdżał
sąsiadów zapraszając ich na swój pogrzeb. Wolę nieboszczyka spełniono.
Na zakręcie alei stanęła mogiłka z krzyżem drewnianym. Później ojciec
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Tadzia postawił krzyż żelazny z wiankiem metalowym i płytę kamienną. Otóż niańka opowiadała dzieciom jak na własne uszy słyszała jęki
i stękania Ludomira w nocy. Tadzio ani jęków Ludomira nie słyszał, ani
ducha Nastki nie spotkał. Ale mrożące krew w żyłach opowiadania niańki zrobiły swoje: już jako człowiek dorosły nigdy nie wybrał się nocą na
samotny spacer po alei i odtąd bał się cmentarzy - zwłaszcza odludnych.
Śmierć Ludomira była wielką tragedią w życiu babuni. Wspominać
w jej obecności o tym samobójstwie byłoby grubym nietaktem, zwłaszcza że się ono łączyło z utratą „pańskiej” rezydencji w Orzechówce
i sromotnymi przenosinami do Baćkowa, który był tylko „folwarkiem”.
Ale i o powstaniu nie lubiła babunia opowiadać. W jej wspomnieniach
wszystkie okropności powstania sprowadzały się do nalotu żołnierzy na
dwór w Orzechówce. Szukali ukrywających się powstańców i okropnie
nastraszyli babunię pytając: a czyje to „połuszubki” wiszą w przedpokoju?
W celu zaznaczenia swej postawy patriotycznej babunia opowiadała dzieciom anegdotę odnoszącą się jednak do czasów znacznie dawniejszych.
Moskal chce podrażnić Polaka i mówi: „Wasz Kościuszko - czerwone
jabłuszko”. Na co Polak odcina się: „A wasza imperatorowa - szyszka
borowa”.
O ile wspomnienia babuni z dziejów politycznych kraju były skąpe,
o tyle lubiła często i obszernie mówić o swym zamążpójściu. Miała wtedy
lat piętnaście, a konkurent do jej ręki był po czterdziestce. Nie widziała go
na oczy przed dniem pamiętnym, gdy matka wezwała ją do siebie i oznajmiła: „Fliorciu, przyjechał pan Hektor Irteński. Włóż niebieską sukienkę
i bądź mu grzeczną”. Działo się to w roku 1845. Byli małżeństwem szczęśliwym i mieli dziesięcioro dzieci, z których siedmioro dożyło w dobrym
zdrowiu lat podeszłych. Dziad Hektor umarł „w sile wieku” na cholerę.
Był to zresztą wypadek cholery dość tajemniczy, epidemia bowiem tej
choroby wtedy nie panowała. Była to więc zapewne taka sama cholera jak
w wypadku Mickiewicza.
Zimą, gdy spadał nowy śnieg, zjawiał się na kolację przysmak nadzwyczajny: konfitury ze śniegiem. Dzieci objadały się mroźnym puchem
polanym słodyczą czerwonych malin lub złotozielonego agrestu, aż kłuło
w skroniach i brakło tchu w piersiach.
Zimą przyjeżdżali goście z sąsiedztwa. Brzęk dzwoneczków, otrząsanie szub i ściąganie walonek w przedpokoju. Przyjeżdżali Jeśmanowie
z Kobylanki albo z Wiazowca, albo z Zaprudzia: całe kolonie Jeśmanów
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mieszkały w sąsiedztwie. Julian Jeśman z Wiazowca, stary kawaler,
miał twarz ,,babską” bez zarostu, zażywał tabakę, ucierał nos czerwoną
chustką, miał głos piskliwy i nosił marynarkę obszernego kroju, jakie
zwykły nosić tzw. lesbijki. W wiele lat później wyjaśniono Tadziowi, że
Julian Jeśman był hermafrodytą. Budził w dzieciach odrazę, choć nic im
złego nie robił. Przyjeżdżała pani Wanda Łukaszewiczowa z Boratycz
z czterdziestoletnim synem Zygmusiem. (W tamtych czasach i stronach
zdrobniałymi imionami nazywano ludzi od kołyski do grobowej deski;
nazywali ich tak sąsiedzi, służba i chłopi; tak np. „panicz Staś” mógł być
osiemdziesięcioletnim kawalerem). Przyjeżdżali „Stasiowie” Rożnieccy
z Osmołówki - oboje powyżej czterdziestki; Rowińscy z Choczenia;
arendatorzy Nowiccy z Ostrowia; Rogowscy z Horodyszcza; Kubuś Łukaszewicz z Brodźca. Czasem były wizyty niespodziewane (dla Tadzia
przynajmniej) i rozkoszne. Wyłazili z sań w ośnieżonych dachach wujowie Edmund i Mieczysław Świętorzeccy - zawołani myśliwi. Przybywali
z dalekiego powiatu oszmiańskiego. Zawsze przywozili jakieś prezenty.
A więc raz była to para szczeniąt gończych rasy angielskiej, białych
w żółte łaty. Jeden szczeniak zdechł wkrótce, drugi - Dunaj - uchował się
i w szereg lat później towarzyszył Tadziowi w pierwszych łowach. Innym
razem dowiedziawszy się od leśników, że jest dużo tropów wilczych w lesie, wujowie Świętorzeccy postanowili zapolować na wilki z prosiakiem.
Z zapartym oddechem i bijącym sercem słuchał Tadzio pobłażliwych objaśnień wujów jak się odbywa tego rodzaju polowanie. Że rolę prosiaka,
na którego rzucają się wilki, gra pęk grochowin ciągniony za rozwałkami
na długim sznurze; że żywy prosiak jest skazany nie na śmierć, lecz na
stosunkowo lekkie cierpienia tj. targany jest za uszy, aby wydawać żałosne
kwiczenie mające przynęcić wilki; że wreszcie trzeba poczekać z polowaniem dni parę, aż nastanie pełnia księżyca. Przyszła pełnia. Wujowie
pojechali z leśnikami i prosiakiem. Tadzio został w domu, bo za mały
i o dziewiątej musi iść do łóżka. Nazajutrz dowiedział się, że wujowie
wrócili z pustymi rękami. Ale wspomnienie pozostało na całe życie.
Przychodzi wiosna. Odliga. Długie sople zwisające z okapów kruszą
się i padają z suchym brzękiem. W dzień słońce przygrzewa. Dzieciom
wkładano kalosze i prowadzono do lasu na spacer i pierwiosnki. Wśród
płatów brudnego śniegu szumią strumyki. Na brzozach przydrożnych
zjawiają się nacięcia siekierą, a pod nimi niecułki i korytka na sok brzozowy. Las dzwoni tysiącem nieznanych głosów. Na grządkach pod oknami
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zakwitają fiołki. W kredensie (tj. pokoju dla służ-by), gdzie pachnie naftą
(bo tam czyszczono i nalewano lampy) i chlebem razowym, w jadalnym,
w przedpokoju - pokojówki i dziewki folwarczne ściskają udami siedząc
na podłodze duże kubły i kręcą ciasto. Pachnie gorzkimi migdałami
i skórką pomarańczową. Pachnie wędlinami i szafranem.
Dzieci z boną idą do lasu zbierać widłak i liście brusznic dla ozdoby
stołu. Na stół wjeżdża olbrzymia „głowizna” wieprza (dzików w tamtych
stronach nie było), która ponoć - jak twierdzi Andrzej Niemojewski - jest
pozostałością czasów pogańskich, gdy dzik był totemem. Po podzieleniu
się jajkiem dzieciom dano po naparstku wina węgierskiego lub miodu, po
czym następowało obżarstwo. Starszych interesowała starka oraz szynka
upieczona w chlebie z misternie natykaną goździkami słoninką. Dzieci
objadały się mazurkiem królewskim i tortem przekładanym masą pomarańczową. Okres święconego trwał do Przewodniej niedzieli i kończył się
niestrawnością.
Czasem na Wielkanoc, czasem latem, a czasem aż na jesieni przyjeżdżali stryjowie Irteńscy. Ulubieńcem dzieci i całego domu, był stryj
Eustachy - stary kawaler. Mieszkał stale w Petersburgu, część lata spędzał
w Karlsbadzie, część w Baćkowie. Starsi przepadali za nim, bo stale
„bredził” i opowiadał „słone” żarty. Dzieci go lubiły nie tylko za to, że
przywoził oryginalne zabawki, np. laleczkę-murzyna, który palił cygaro
pachnące kadzidłem, ale i za to, że się umiał z nimi bawić. Służba go
kochała, bo był wesoły, uprzejmy i hojny. Pani Irteńska rozkoszowała się
jego grą na fortepianie, był bowiem nie tylko pianistą, lecz znanym w ówczesnym światku muzycznym kompozytorem. Dzieciom imponował
elegancją zmienianych co dzień strojów, brązowym melonikiem, laską
z gałką złoconą, wymyślną maszynką do obcinania cygar i tym, że zamiast cukru wpuszczał do kawy tajemniczą małą pastylkę (chorował na
cukrzycę) i jeszcze tym, że paląc cygaro umiał puszczać misterne kółka.
Stryj Michał z Nieżyna przywoził różne słodycze, a przede wszystkim
wyśmienite fruits confits firmy Bałabucha w Kijowie oraz słynne ogórki
nieżyńskie w beczułce - jędrne jak łydka młodej dziewczyny. Stryj Emil,
lekarz w Gatczynie pod Petersburgiem, dostarczał zabawek naukowych.
Raz był to balon papierowy z umocowanym u dołu pękiem waty, którą
należało zamoczyć w spirytusie i podpalić. W wieczór pogodny i cichy
balon wywołałby zapewne duży efekt. Niestety, dzieci śpieszyły i uparły
się, aby go puścić zaraz. Dzień był wietrzny, płomień spirytusowy podpalił
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papier i w kilka sekund było już po balonie. Innym razem był latawiec długi sześciościan o płóciennych białoczerwonych płatach, ten przetrwał
sporo lat. Tadzio bawił się nim będąc już sztubakiem i cieszył się, gdy
w silny wiatr wysmukły sześciościan znikał w białej wełnie kumulusów.
Na wsi pozbawionej wody bieżącej, wanny brane co sobotę były sprawą
uroczystą. Do dziecinnego pokoju wjeżdżała „wanna” lub raczej drewniana balia lub, jeśli kto woli - kadź potężnych rozmiarów. Zmobilizowana
z całego folwarku służba znosiła wiadra wody gorącej i zimnej. Dzieci
kąpały się pod nadzorem pani Irteńskiej, albo bony, albo niańki. Starsi
brali wannę oczywiście osobno. Piszę „oczywiście”, bo do legend rodziny
spokrewnionej z Irteńskimi należała następująca historia. O kilka wiorst
na zachód od Baćkowa - tuż nad Berezyną - był ongi majątek Mieścin.
Należał do rodziny Porębskich. Ostatni właściciel Mieścina Antoni Porębski był żonaty z rodzoną ciotką pani Irteńskiej i właśnie w Mieścinie
pan Irteński poznał przyszłą żonę. Porębscy mieli pięcioro dzieci: dwóch
synów i trzy córki. Prócz tego mieszkała z nimi w charakterze dalekiej
krewnej i rezydentki pani Szemeszowa, ostatnia z rodu Szemeszów, ongi
właścicieli Baćkowa, Boratycz i innych folwarków. Wannę urządzano tam
niezbyt często, nie częściej niż raz na kwartał. Za to balia czy kadź była
pięciokrotnie większa od baćkowskiej i siadało w niej jednocześnie osiem
osób: państwo Porębscy, pani Szemeszowa i pięcioro dzieci - wszyscy,
rzecz prosta, nago. Ablucje familijne trwały godzinę i dłużej. Gdy woda
wystygała stara niania obchodziła wannę dokoła i dolewała gorącej wody
z dzbanka przymawiając: „Kab cioplańko było”. Tadzio przekonał się już
będąc wyrostkiem, że zasady higieny i czystości były w rodzinie Porębskich dość osobliwe. Sam widział jak pewien przedstawiciel tego rodu,
młodzieniec piękny i na swój sposób elegancki, mył się „na co dzień”
w sposób następujący: nabierał w usta ciepłej wody, płukał zęby, wypluwał tę wodę na dłonie, po czym zmywał nią twarz. W Baćkowie było
inaczej. Czystość pani Irteńskiej stała się przysłowiowa i była solą w oku
sąsiadów, którzy nie aprobowali takich nowinek sprzecznych z tradycją.
Bo gdybyż kończyło się na kąpielach sobotnich w balii - gdzie tam! Pod
groźbą klapsa dzieci co rana stawały w małej balii lub dużej miednicy
i były od stóp do głów szorowane „moczułą” (wiechciem łaziennym)
zimną wodą z mydłem aż skóra nabierała barwy purpurowej.
Pani Irteńska, gospodyni dzielna i sprawiedliwa, ale wymagająca, nie
miała szczęścia do służby, jeśli istotnie szczęściem jest legenda o starych
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i wiernych sługach. (W latach 1917-1918 ta stara i wierna służba pierwsza
rzuciła się do rabowania dworów). Mąż pracował i mieszkał w Mińsku
dojeżdżając do Baćkowa tylko na krótkie wywczasy, cały więc ciężar
gospodarki „męskiej” spadał na nią. Nie miała czasu na „czulenie się”
ze służbą. Po pierwszym przewinieniu następowała surowa nagana,
po drugim - „won so dwora”. W dziale gospodarki męskiej pani Irteńska
postępowała oględniej, aby przez zbyt częste zmiany nie wprowadzać
anarchii do tego działu mającego, jak wiadomo, charakter cykliczny.
Ale i tu Tadzio nie pamięta wypadku, aby rządca, ekonom lub ciwun
utrzymał się na stanowisku dłużej niż trzy lata. Inne „teki” dworskie
były obsadzane bez wypędzania odnośnych „ministrów”: tak więc
furman przyłapany na pijaństwie lub malwersacjach z owsem stawał się
leśnikiem, a leśnik podejrzany o poufalenie się i konszachty ze szlachtą
zaściankową lub chłopami dostawał nominację na furmana. Szczególnie
pobłażliwą a nawet serdeczną bywała pani Irteńska dla pokojówek, gdyż
rozumiała i ceniła ka-torżną pracę tych najbardziej upośledzonych „pracownic domowych”: z reguły pokojówka dziękowała sama za pracę, bo
wychodziła za mąż po uciułaniu małego wiana i hojnym wyposażeniu
przez chlebodawczynię. Nie miała natomiast pani Irteńska zlitowania
nad szczególnie uprzywilejowaną klasą pracownic tj. ochmistrzyń.
Te zjawiały się i wylatywały co kilka miesięcy. Powodem tak częstych dymisji były zazwyczaj nie nadużycia, lecz pospolita u tego rodzaju „gospoś”
inklinacja do intryg, plotek i - zawładnięcia kluczami całego gospodarstwa. Jedna z takich gospoś dostała odprawę z miejsca, tj. w kilka godzin
po przyjeździe. Dlaczego? Bo po wysłuchaniu dokładnych instrukcji
p. Irteńskiej powiedziała nieostrożnie i z nutą rozczarowania w głosie:
- A ja myślała, że przyjechała tu rozporządzać się...
- Co takiego? Rozporządzać się?! - wykrzyknęła pani Irteńska - w tym
domu tylko ja się rozporządzam. Proszę: oto pensja za miesiąc z góry
i pieniądze na drogę powrotną.
Dymisja ochmistrzyń miała przy tym charakter karny. Przyjazd nowonajętej odbywał się z całą paradą: koleją do stacji Osipowicze i dalej
45 wiorst końmi do Baćkowa. Odjazd - z uwagi na oszczędzanie koni
w czasie roboczym - był prostszy. Dymisjonowaną gosposię odstawiano
karami na parostatek do odległej o trzy wiorsty rzeki Berezyny. Kara polegała na tym, że parostatki po Berezynie kursowały fantastycznie: w czasie suszy i niskiej wody bywały opóźnienia dwudziestoczterogodzinne.
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Przy najmowaniu służby powstawał problem: czy lepiej brać familijnych, czy samotnych? Zdarzyło się, że przyjechał ze Śląska ekonom
z żoną. Żonie powierzono funkcje ochmistrzyni. Oboje pracowali
w różnych działach gospodarstwa nie widząc się nawzajem. W rezultacie
krewki Ślązak zaczął romansować z dziewkami folwarcznymi. Powstały
plotki i tzw. zgorszenie. Awantury, które zdradzona małżonka wyprawiała w pokoiku przy kuchni, zakłócały ciszę wiejskiego przedwieczerza.
Nadto pewnego dnia ochmistrzyni przyszła zalewając się łzami do pani
Irteńskiej ze skargą, że mąż ją zdradza z Katieryną czy Aleną. Matka
Tadzia była poglądów trzeźwych, a więc nie wierzyła w skuteczność nauk
moralnych. Łzy ochmistrzyni nie wzruszyły jej, ale miała dość awantur.
Wezwała ekonoma. Ślązak wysłuchał admonicji spokojnie, a potem
powiedział:
- To ona się pani skarżyła?... O, ona nie ma się na co skarżyć, ona co
dzień otrzymuje swój portion.
Pani Irteńska zagryzła wargi, po czym powiedziała, że romanse
folwarczne nic ją nie obchodzą, ale że nie życzy sobie awantur i skarg.
Nazajutrz Ślązak sam podziękował za służbę. Odtąd pani Irteńska unikała
oficjalistów familijnych, a jeśli najmowała żonatego, to pod warunkiem,
że żona nie będzie miała żadnych funkcji i będzie pilnowała własnych
garnków i własnego męża.
Wspomniałem o parostatkach berezyńskich. Parostatek był jednym
z wczesnych wspomnień Tadzia. Miał wtedy lat pięć czy sześć. Lato. Pani
Irteńska z trojgiem dzieci, pięciorgiem służby i niezliczoną ilością kufrów,
koszy i pakunków, wśród których była zaszyta w płótno maszyna nożna
do szycia, wybierała się po dłuższym pobycie w Mińsku na dłuższy pobyt
w Baćkowie. Aby nie odrywać koni roboczych od pracy (koni „stajennych” była wtedy tylko jedna para) postanowiła odbyć podróż koleją do
Bobrujska, a stamtąd w górę Berezyny parostatkiem do Ostrowia, Ussy
lub Boratycz, skąd do Baćkowa było już tylko parę wiorst.
Śliczna to była podróż! Berezyna między Bobrujskiem i Borysowem nie
jest już powikłaną w sieć delty „Amazonką białoruską”, jaką jest w swym
górnym biegu. Nie widać już ani bagien, ani zatok bagnistych. Kolejno
- z jednej strony brzeg stromy, urwisty, porosły borem na szczycie, z drugiej - za szerokim żywopłotem łóz kędzierzawych „bezkresna” przestrzeń
łąk, porosłych pojedynczymi dębami i najeżonych stogami. Od strony
wysokiej puszcza dochodzi do samej krawędzi brzegu i co roku spłaca
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rzece daninę, gdyż co roku w czasie wiosennej powodzi woda podmywa
i odrywa pas piaszczystego urwiska szerokości paru sążni. Podmyte
sosny padają w nurt i są unoszone bystrym prądem wiosennym, albo podmyte tylko do połowy - zwisają bezsilnie nad tonią, aby w tym stanie
doczekać następnej wiosny, gdy nowa powódź podmyje je do reszty
i zniesie. Ze strony niskiej ciągną się szerokim pasem łąki, puszcza zaś
cofa się do krańców widnokręgu znacząc się ciemnosinym pasem - hen
na horyzoncie. Rzeka wije się w fantastycznych skrętach. Jakiś punkt,
który przykuł oko: wierzchołek cerkwi, dąb dziwacznego kształtu, komin
zbliżającego się na spotkanie parostatku - zjawia się kolejno to z prawej
strony, to z lewej, i będzie tak długo zmieniał miejsce aż się z nim spotkamy, lub aż zniknie gdzieś z tyłu. Na rzece ruch. Suną w dół do Dniepru
pod Horwalem płyty, berlinki i białe parostatki młócące gładką wodę łopatami bocznych kół, tworząc groźny dla wywrotnych duszehubek ruch
fali. Raz po raz chłop w duszehubce chroni się przed tą falą w gąszczu łóz
przybrzeżnych. Co pewien czas parostatek oznajmia ryczącym sygnałem,
że zbliża się do przewozu z promem na linie. Przewoźnicy pośpiesznie
i z wielkim pluskiem spuszczają linę, aby statek jej nie rozciął. Podróż
trwa długo, bo pod prąd. Ale Tadzio się nie nudzi. Tyle ciekawych rzeczy
jest do obejrzenia: sternik na mostku „kapitańskim” krzyczący w tubę:
„połnyj” albo „zadnij” albo „małyj” albo „stop”; sapiąca miarowo maszyna z zapachem rozgrzanych smarów; żółta woda rzeczna w karafce;
klozet, przez którego otwór można widzieć groźną toń rzeki. Miłymi
towarzyszami są kucharz Józef i lokaj Andrzej. Józef uczy Tadzia pozbawionego większego sensu wierszyka:
A my będziem jachać, jachać,
A tam będzie nawalano,
I zawrócim się na kolano.
Andrzej snuje rozkoszne wizje tego, co będzie w Baćkowie. Bo Andrzej
jest majstrem do wszystkiego. Potrafi wystrugać z deszczułki piękny
miecz, którym można rąbać łopuchy. Potrafi wykroić z czarnej ceraty
prawdziwy pas wojenny. Potrafi nawet zrobić łuk i strzały.
Podróż kończy się niespodziewanie w miasteczku Świsłocz, gdzie Berezyna zasilana dopływem rzeki Świsłocz tworzy szeroką przestrzeń wodną. Cała przestrzeń zatamowana jest przez płyty i wygląda jak olbrzymi
pomost z belek i okrąglaków. Ani jednego wolnego paska wody, żeby się
przebić przez ten labirynt płytów. Parostatek trąbi, kapitan wrzeszczy,
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płytnicy - zapewne zarażeni tradycyjnym obyczajem burłaków rosyjskich - odpowiadają straszliwymi połajankami, których znaczenia Tadzio
jeszcze nie rozumie: wie tylko, że w nich słowo „mać” powtarza się nieustannie. Pani Irteńska z początku irytuje się i wymyśla nieszczęśliwemu
kapitanowi, widząc jednak, że sytuacja jest beznadziejna, postanawia
przerwać podróż statkiem i resztę drogi do Baćkowa - dwadzieścia pięć
wiorst - odbyć końmi. Wysiadanie i wyładowanie bagażu nie jest proste.
Statek ugrzązł między płytami w pewnej odległości od brzegu. Ale usłużni płytnicy układają - za obietnicę dostania „na wódkę” - wygodne deski
aż do brzegu. Zaczyna się transport kufrów, koszy, walizek i pakunków.
Trudno się doliczyć tak wielkiej ilości bagażu: Wszystko? - Wszystko!
Statek trąbi i cofa się wśród straszliwego szumu żółtej piany. Nagle krzyk
przeraźliwy: Nie wszystko! Na dziobie członek mężnej załogi macha ręką.
Obok niego spory pagórek zapomnianych pakunków z zaszytą w płótno
maszyną do szycia. Jadwinia płacze:
- Tyle rzeczy! Tyle rzeczy przepadło!
- Cicho bądź! Jesteś niemądra - strofuje pani Irteńska - zaraz zniosą na
brzeg.
Istotnie - wkrótce maszyna do szycia i inne pakunki są na brzegu.
Zbliża się wieczór. Z małych budek na płytach płynie dym i różowieje
w zachodzącym słońcu. Andrzej i Józef dostają polecenie udania się najętą furmanką do Baćkowa w celu sprowadzenia koni. Reszta towarzystwa
rusza na nocleg w gościnne progi księdza Kiedrzyńskiego. U wrót plebanii stoi cała familia księdza. Stary Kiedrzyński-ojciec pociesza panią
Irteńską słuszną uwagą, że „te parochody chodzą bardzo nieakuratnie”.
Siostra księdza, osoba młoda, lecz trochę ułomna - ma od urodzenia
z lekka przekrzywioną głowę - robi honory gospodyni domu. Od tamtych
czasów Tadzio nieraz się zastanawiał, czemu siostry księży są z reguły
albo ułomne, albo brzydkie.
Ksiądz Kiedrzyński zdobył sobie - trochę przypadkowo - opinię wroga
guwernantek. A stało się to tak. Do Baćkowa przyjechała z wizytą z Warszawy panna Maria Czarnecka, siostra babuni Irteńskiej, tytułowana
czasem hrabianką. Osoba święta, która poświęciła całe życie prowadzeniu domu dla paralityków, ufundowanego przez Czarneckich przy ulicy
Belwederskiej w Warszawie. Osoba - pomimo życia na pół klasztornego
- wyrozumiała dla spraw świata doczesnego. Łagodna, spokojna, słodka.
Różniła się bardzo usposobieniem od swej siostry babuni Irteńskiej, która
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była „starą panią” z charakterem. Razu pewnego przy rannym śniadaniu
babunia Marynia, siedząc na honorowym miejscu między samowarem
a panią Irteńską, rozlała kawę na obrus. (Na co dzień obrusu nie słano
i jadano na ceracie). Tadzio i Jadwinia dziwili się bardzo, że babunia
Marynia nie tylko nie dostała za to klapsa, lecz nikt nawet na nią nie
krzyczał. Tyle że zarumieniła się pod koronkowym czepkiem jak róża.
Otóż w niedzielę cała rodzina razem z guwernantką Francuzką pojechała
na mszę świętą do Świsłoczy. Kościółek drewniany. Na ołtarzu świeże
kwiaty i nieśmiertelniki. Obok Irteńskich i babuni Czarneckiej siedzi
w bocznej ławce ciocia z Irteńskich Ossowska z mężem - o trzydzieści
od siebie lat starszym Antonim, powstańcem 1863 r., a obecnie głównym
administratorem dóbr hr. Magdaleny z Zawiszów Krasińskiej. Tadzio
udawał, że się modli i nudził się. Jedyną rozrywką było przyglądanie się
dużej w zniszczonej oprawie książce do nabożeństwa, z której modlił się
Antoni Ossowski. Nie wiadomo dlaczego ta podniszczona książka, nad
którą kołysała się siwa broda Ossowskiego, wzruszała Tadzia do łez; któż
zgłębi źródła wzruszeń dziecinnych?... Po mszy ksiądz Kiedrzyński miał
kazanie. Tadzio nic oczywiście nie zrozumiał, a tylko zauważył pewne
poruszenie na ławie kollatorskiej i dostrzegł, że babunia Czarnecka robi
się czerwona jak onegdaj po splamieniu obrusa kawą. Dowiedział się
znacznie później, że ksiądz Kiedrzyński, człowiek poczciwy z kościami,
lecz nie bardzo orlego polotu myśli, wybrał tej niedzieli osobliwy temat
do kazania. Obruszając się z ambony na zanik moralności i dobrych
obyczajów wśród parafian i wskazując, że wielkie dwory powinny służyć
za przykład „maluczkim” tj. dworkom i zaściankom, zaczął piętnować
te dwory, które zamiast wychowywać dziatki w zasadach prostoty katolickiej, sprowadzają bony i guwernantki z bezbożnej i zepsutej Francji.
Zapewne naczytał się w gazetach o prześladowaniu kościoła katolickiego
przez Combes›a i innych antyklerykałów francuskich.
Po mszy towarzystwo poszło na plebanię. I tu bomba pękła. Babunia
Czarnecka, która jeździła i do Lourdes i do Rzymu (skąd przywiozła
fotografię papieża Leona XIII z błogosławieństwem) i która w pracy
codziennej była za pan brat z biskupami i światłymi księżmi, poczuła
natchnienie, co jak Duch Święty spływa czasem na ludzi przemawiających z katedry. Zagrała w niej zresztą gorąca krew Czarneckich. Ona - tak
zwykle słodka i łagodna - waliła małą rączką w stół i zaczerwieniona pod
śnieżnobiałym czepkiem krzyczała:
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- Cóż to księżulo sobie myśli? Kto nauczył księżula podobnych głupstw?
Jakie pojęcie mieć może księżulo o wychowaniu dzieci i o Francuzkach?
Wstyd tylko przynosisz sukience, którą masz zaszczyt nosić!
Ksiądz Kiedrzyński mienił się na twarzy, ale milczał z pokorą.
Guwernantką, która wysłuchała antyfrancuskiego kazania, ani słówka
zresztą nie zrozumiawszy, była mademoiselle Claire - pierwsza bona
Francuzka w Baćkowie. „Bony-cudzoziemki”, jak je nazywało w ogłoszeniach biuro pani Jahołkowskiej w Warszawie i skąd je wypisywano,
zajmowały w dzieciństwie i wczesnej młodości Tadzia miejsce poczesne.
Traktowano je w Baćkowie zupełnie inaczej, niż wspomniane poprzednio
ochmistrzynie. Były uważane za członków rodziny. Miały nakazany szacunek u dzieci i służby. Mademoiselle Claire, jasna blondynka z różową
twarzą (Szwajcarka?) miała pierwszą lekcję z Jadwinią i Tadziem na ganku
ocienionym dzikim winem. Była to lekcja poglądowa. Dotykając kolejno
różnych części (własnej) twarzy wyjaśniała: la bouche, le nez, le front, les
yeux, les orreilles. Tadzio po dziś dzień pamięta tę lekcję tak jakby się
odbyła wczoraj. Odeszła - tak zresztą jak inne guwernantki - z własnej
i nieprzymuszonej woli. Dlaczego? Może nie mogła wytrzymać smacznej
kuchni litewskiej? Kroniki milczą o tym i tylko notują, że w dzień odjazdu - na pożegnanie - mademoiselle Claire upiekła własnoręcznie dla
dzieci duży półmisek kruchych rumianych ciasteczek. Po pięćdziesięciu
kilku latach Tadzio czuje ich smak na języku.
Po mademoiselle Claire przyszła mademoiselle Marie, zawsze ubrana
w ciemną suknię z rzędem niezliczonych guziczków pośrodku wydatnego
biustu. Była Alzatką i umiała po niemiecku. Rozmawiała w tym języku
z Matusem Rypsem, głównym dostawcą towarów kolonialnych w pobliskiej Sielibie. Ryps odpowiadał jej, oczywiście, w żargonie. Potem była
mademoiselle Adrienne - szczupła, blada, cierpiąca na bóle żołądkowe po
każdym posiłku. Naprzykrzającym się dzieciom odpowiadała łagodnie:
„Je souffre trop en ce moment”. Z mademoiselle Adrienne wiąże się pewne doniosłe wspomnienie. Miała sobie nakazane poić Jadwinię i Tadzia
mlekiem, jako płynem zdrowym dla dzieci. Tadzio nienawidził mleka
i uważał je za lekarstwo. Pewnego pogodnego dnia wczesnej jesieni objadł
się śliwkami w sadzie. Poczuł mdłości i bóle w żołądku. Postanowił sam
się wyleczyć. Użył najpospolitszego lekarstwa jakie znał tj. mleka. Mademoiselle Adrienne - zdziwiona i uradowana - hojnie nalała mu zimnego
mleka z dzbanka wprost z lodowni. Wypił cztery szklanki, po czym
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w ciągu trzech dni miał wymioty i biegunkę. Przyszła wreszcie mademoiselle Josephine Darrichard, prawdziwy członek i przyjaciel rodziny, ta
sama, która widziała piorun kulisty. O niej będzie mowa później.
W życiu dzieci chowanych przez większą część czasu na wsi niemałą
rolę grają zwierzęta. O angielskim gończym Dunaju już była i będzie jeszcze mowa. Prócz Dunaja był irlandzki setter Mars, wróg zaciekły Dunaja
i faworyt babuni. Podobno w Bobrujsku, skąd pochodził, ktoś go z lekka
po-strzelił jako szczeniaka. Odtąd i do późnej starości Mars - rasowy
przedstawiciel szlachetnego rodu łowieckiego - bał się panicznie strzału
i strzelby. Z psów myśliwskich była jeszcze Szwenda - gończa podpalana
rasy krajowej. O jej dalszych i smutnych losach dowiemy się później.
Z psów podwórzowych był poczciwy i przyjazny Zuch oraz zły Hardy,
do którego dzieciom nie wolno było się zbliżać. Na nieśmiałe próby
czynionych mu z daleka awansów warczał i pokazywał zęby. Z Marsem
natomiast dzieci wyrabiały co im się żywnie podobało. Gdy Tadzio dostał pierwszą granatową kurtkę „austriacką” a do niej kepi granatowe,
wkładał to kepi na łeb Marsa i twierdził, że jest podobny do Napoleona
III, którego znał z ilustracji. Kotów w domu Irteńskich nie było.
Mówiłem już, że wzruszającym na całe życie do łez wspomnieniem była
dla Tadzia wytarta książka do nabożeństwa pana Antoniego Ossowskiego
(tak się złożyło, że dzieci nazywały go „panem” a nie „wujem”, choć pan
Antoni był mężem rodzonej ciotki). Drugim tego rodzaju wspomnieniem,
które nie wiadomo dlaczego zawsze wzruszało Tadzia, był widok ośmioletniej Jadwini - sam miał wtedy pięć lat - jak płakała rzewnymi łzami z powodu zgubionego w kupie suchych liści cukierka. Wiele nastąpiło i minęło
zdarzeń „normalnie” wzruszających. I trzeba że właśnie na wspomnienie
tej starej książki do nabożeństwa i tej Jadwini płaczącej nad kupą suchych
liści dorosły już Tadzio odczuwał ściśnienie gardła!
Prócz groźnego pożaru gumna był inny pożar, mniej groźny, prawie
pożar na niby. Pozostawił wspomnienie jakby jakiejś podniecającej majówki. Przybiegł leśnik Paweł Mironowicz z wieścią, że pali się las przy
drodze kobylańskiej, tj. drodze prowadzącej do majątku Kobylanka Jeśmanów. Był tam nieduży szmat boru, lasy bowiem baćkowskie wyrosłe
na czarnoziemie próchnicowym były przeważnie starzynne, wilgotne,
mieszane. W borze zapaliły się suche wrzosy i łom. Pożar ugaszono w ciągu paru godzin. Nie zrobił prawie żadnej szkody, a tylko z lekka osmalił
czerwone pnie starych sosen. Tadzio wziął osobiście udział w gaszeniu
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pożaru: jak ongiś Gulliwer (o którym jeszcze nie słyszał) wysiusiał się na
szmat tlejącego mchu. Ten udział Tadzia w gaszeniu pozostał na długie
lata odnotowany w ustnej kronice rodzinnej.
W tym samym mniej więcej czasie był wielki pożar Bobrujska. Mimo
sześćdziesięciu wiorst odległości można było dostrzec nocą na południowej stronie nieba nikłe różowe pasemko. W ciągu paru dni parobcy
i chłopi znajdowali na polu i przynosili do dworu nadpalone kawałki
papieru urzędowego z orłem dwugłowym: w Bobrujsku spłonęło „kaznaczejstwo” i gorąca fala powietrza poniosła w górę a potem na północ
strzępy akt urzędowych. Pożar Bobrujska zapisał się w kronice Irteńskich
jeszcze w inny sposób. Śledztwo wykazało, że pożar spowodowała iskra
z lokomotywy. Kilkuset pogorzelców wniosło powództwo przeciwko
zarządowi kolei libawsko-romeńskiej o milionowe odszkodowanie. Interesy poszkodowanych reprezentował pan Irteński. Proces został wygrany
i pan Irteński zainkasował piękną sumkę honorarium adwokackiego.
Na zakończenie tego rozdziału - mała łezka. W długie wieczory jesienne
i zimowe, przy kominku lub bez kominka odbywały się głośne czytania.
Trylogii jeszcze nie czytano jako za trudnej dla dzieci do lat dziesięciu. Pani
Irteńska-matka, rzadziej pani Irteńska-babka czytały natomiast opowiastki
o rycerzu, który bronił Głogowa i własnoręcznie strzelił z katapulty, choć
szturmujący Niemcy prowadzili w pierwszym szeregu jego dzieci. Albo
o księciu Józefie Poniatowskim, który skoczył z koniem do wody i w ten sposób
uratował honor Polaków. Panie Irteńskie ocierały łzy ukradkiem czytając te
historie. Tadzio słuchał z suchymi oczami, lecz po lekturze prosił o wyjaśnienie rzeczy, których nie rozumiał. Dlaczego byli jacyś królowie, starostowie,
hetmani i „księcie” Józefy, a teraz jest uriadnik i sołdaci? Dlaczego była Polska,
a teraz jej nie ma? I czy Baćków, gdzie panowie i służba mówią po polsku i po
chłopsku, ale chłopi tylko po chłopsku, to też Polska? Nie wszystkie odpowiedzi go zadawalały i nie wszystkie rozumiał. Pewnego wieczora Tadzio
znikł po takiej lekturze. Gdy go szukano, bo pora była spać, długo nie mogli
go znaleźć. Znaleźli wreszcie w ciemnym saloniku w kącie kanapy - rzewnie
płaczącego. Co się stało? Czy coś cię boli? Czy czujesz się niezdrów? Nie. Więc
czemu płaczesz? Wtulił głowę w suknię matki i wyjąkał łkając:
- Bo Polski już nie ma.
Piszącego te słowa nie wzrusza to wspomnienie. Pisze o nim dlatego, że
zamyka okres najwcześniejszego, widzianego „jak przez mgłę” dzieciństwa Tadeusza Ipohorskiego-Irteńskiego.
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Rozdział II

Baćków i Mińsk

Mgła się rozwiała. Chronologia układa się w wygodnych szufladkach.
Cień jest zupełnie krótki. Tadzio uczy się sztuki czytania i pisania. Litery a i b - baba, litera u - tu dwa ule. (W dwadzieścia lat później Witold
Dusiacki-Rudomina doda w swej parodii abecadła: „a tu dwie d..”).
Lekcji polskiego udziela sama pani Irteńska. Lekcji rosyjskiego - panna
Ania Czekatowska. Ale do gimnazjum jeszcze daleko, choć jesteśmy już
w Mińsku. W okresie późniejszym, gdy Tadzio będzie już „uczęszczał”
do gimnazjum mińskiego i gdy będzie całą duszą wyrywać się z Mińska,
którego nienawidzi, do słoneczno-zielonego Baćkowa, ze zdumieniem
wspomni tamten okres przedszkolny. Będzie go zdumiewać, że wtedy
tęsknił do Mińska! Ba, Mińsk śnił mu się w ciche noce baćkowskie i były
to najprzyjemniejsze sny, z których budził go bolesny skurcz serca, że to
był tylko sen.
Podróż do Mińska. Próg szerokiego świata: stacja Osipowicze kolei
libawsko-romeńskiej. Jest już za duży by iść z matką do pokoju damskiego, więc siedzi w poczekalni I i II klasy, która mu się wydaje olbrzymią.
W jednym końcu ikonostas z lampkami i ciemnobrązowymi twarzami
świętych. Przed nim coś w rodzaju kantorka z żółtymi świeczkami do
nabycia przez pobożnych podróżników. Tadzio paręset razy czekał
na pociąg w Osipowiczach i nie pamięta, aby kiedykolwiek znalazł się
podróżny kupujący świeczkę. Niedaleko tego kantorka - inny, a nad
nim napis: „Żałobnaja kniga”, co w pojęciu Tadzia łączyło się z żałobą.
W drugim końcu salki bufet. Pod kloszem „buterbrody” z kawiorem
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i serem: widok ich nasuwa skojarzenie ryb śniętych, Dwaj dżentelmeni
w mundurach kolejowych piją z małych kieliszków płyn przeźroczysty.
Tadzio już wie, że to wódka, choć jeszcze dwa lata temu był pewny, że to
woda, wódka bowiem w domu - starka - była koloru zielonkawo-bursztynowego. Na peronie chodzi żandarm w czapce z kitką. Na wszelki
wypadek i za przykładem dorosłych Tadzio ustępuje mu z drogi. Zjawia
się naczelnik stacji w czerwonej czapce. Z przerażającym, rozkosznie
podniecającym łoskotem i ogłuszającym sapaniem wjeżdża pociąg.
Jazda w wagonie jest nieprzerwanym pasmem wzruszeń. Wchodzi
siwy oberkonduktor z epoletami w kształcie sznurków. Dziurawi bilety.
Ach, jak musi być przyjemnie być konduktorem i mieć taką maszynkę
do robienia dziurek. Pocztowy pociąg pędzi przez mostki. Z okna nie
widać tych mostków i ma się wrażenie, że pociąg przeskakuje przez rowy
i rzeczki. Jakaś stacja. Drugi - trzeci dzwonek. Konduktor gwiżdże raz
- lokomotywa odpowiada krótkim rykiem. Konduktor gwiżdże drugi
raz - lokomotywa odpowiada rykiem dłuższym. Paf-paf-paf - ruszamy.
Tadzio podziwia odwagę konduktora, który w ostatniej chwili i jakby od
niechcenia wskakuje na stopień, gdy pociąg już jest w ruchu. Wszystkie
te szczegóły są bardzo ważne: trzeba je dokładnie pamiętać, aby potem
móc porządnie bawić się w pociąg. Za oknem migają czerwone wagony.
Szyny biegną równolegle z pociągiem, a potem znikają połknięte przez
wagon. Pociąg znów skacze przez rowy i mostki. Słońce zachodzi. Pociąg
zwalnia biegu. Zbliżają się i mijają zielone i czerwone oczy semaforów.
W oddali cały horyzont usiany jest „morzem” świateł. Mińsk. Olbrzymi
przytłaczający „wogzal” wileński (po polsku lepiej mówić „bahnhof”),
wobec którego stacja w Osipowiczach maleje i znika z pamięci. Siwy
brodaty „stróż” w srebrzyście ugalonowanej szacie zawodzi przejmująco
ponurym głosem: „O-o-ostatni dzwonek na Nowowilejkę, Wilno, Koszedary i Libawę”. (Później pan Irteński nieraz tłumaczył Tadziowi: „I ty byś
wołał ponurym głosem, gdybyś jak ten stróż służył na kolei libawsko-romeńskiej od chwili jej powstania, to jest od lat czterdziestu”).
Zwoszczyk skacze po kocich łbach. Noc zapada. W ogródku niedaleko dworca gra muzyka i świecą kolorowe lampiony. Skręt na lewo
koło olbrzymiej budy, w której od czasu do czasu staje cyrk wędrowny.
Stępa w górę po „bulwarze” ulicy Kołomieńskiej, a potem truchtem po
głównej arterii miasta ulicy Zacharzewskiej, co jak strzała przeszywa
całe miasto z południa na północ - od dworca Brzeskiego do kościoła
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na Złotej Górce. Ulica Zacharzewska... W okresie 11 - miesięcznego1
panowania polskiego w Mińsku w latach 1919-1920 ulicę tę przemianowano na Mickiewicza. Nie było to mądre. Nazwa ,,Zacharzewska”
pochodziła od jakiegoś legendarnego Zachara i była prawdopodobnie
równie stara jak Mińsk. A Mińsk jest wspomniany w kronice Nestora
w r. 1061, czyli w czasie, gdy np. Wilno nie istniało lub było może drobną
osadą przewoźniczo-rybacką. Bolszewicy, dla odmiany, przemianowali
Zacharzewską na Sowiecką. Ale jesteśmy dopiero na przełomie stuleci
XIX i XX. Obok domków parterowych - z ogródkami i bez - zjawiają
się olbrzymie - jedno i dwupiętrowe kamienice, prawdziwe kamienice żółte i czerwone. Tramwaj - prawdziwy konny tramwaj, zwany konką,
przeraźliwie dzwoniący czy trzeba czy nie trzeba. Po obu stronach konki
szyldy „Koniak Szustowa”.
Mieszkanie państwa Irteńskich było najprzód przy ulicy Kojdanowskiej
w domu senatora Isaczenki. Mieszkanie to Tadzio pamięta tylko z jednego zdarzenia. Prócz schodów paradnych, tj. frontowych, i czarnych
tj. kuchennych, były tam schody boczne nigdy nie używane. Służyły za
skład rupieci, a w dole pan Irteński miał piwniczkę. Na szczycie schodów
walała się wśród rupieci „menażeria” - podarunek którejś z ciotek - połamana duża klatka z żyrafami bez szyj i lwami bez ogonów. Jadwinia, jako
herszt wszelkich wypraw wybrała się na te schody z Tadziem „po menażerię”. Dźwigając ciężką klatkę potrącili jakąś walizkę, która stoczyła się
w dół po stopniach w rytmicznych podskokach - bęc-bęc-bęc - i stłukła
na dole kilka butelek cennego wina. Tadzio po raz pierwszy widział pana
Irteńskiego w wielkim gniewie: „Rózgami trzeba was za to wysiec!” krzyczał na struchlałe dzieci. Rzecz dziwna: choć ojciec ręki nigdy na
nich nie podniósł (z panią Irteńską rozmaicie bywało), Jadwinia i Tadzio
bali się go piekielnie. „Bo powiem papie” było o wiele skuteczniejszym
postrachem niż porcja rózeg.
Drugie mieszkanie, które Tadzio dokładnie pamięta, było w domu
Ajzensztata na placu Katedralnym na wprost barokowej katedry a prawie obok soboru prawosławnego. Z okien salonu był piękny widok na
odbywające się sprzed katedry pogrzeby. Cztery dzwony, które miały
imiona - jeden nazywał się Florian a inny Michał - dzwoniły głęboko
i poważnie. Pogrzeby były w owych czasach jedyną manifestacją polsko-katolicką dozwoloną publicznie. Nie bywało pogrzebów katolickich nie
tłumnych, prócz bowiem normalnie ciekawych brali udział w kondukcie
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obcy, którzy w ten sposób oznajmiali swą katolicką polskość. Prawosławne pogrzeby sprzed soboru były też podniecające, ale czasem straszne,
bo nieraz nieboszczyk leżał w otwartej trumnie.
W niedziele i święta przeciągłym barytonowym dzwonom katedry
wtórowały z soboru urywane dyszkantowe dynde-donde-dinde-dyń-dyń, w które wplatał się basowy i urywany bum-bum-bum. Dzwony
i dzwonki soborowe dzwoniły jak opętane w galówki, gdy na placu
odbywały się parady wojskowe. Cóż to był za rozkoszny widok oglądać
pułkowników i podpułkowników, którzy „jak szczupaki w szafranie”
świecili w galowych mundurach sutymi naramiennikami i srebrnymi
lub złotymi pasami na wystających brzuchach. A niesłychana ilość
krzyżyków i medali zdobytych zapewne pod Plewną, a może jeszcze
pod Sewastopolem! Ale największą rozkosz sprawiały dźwięki orkiestry
wojskowej. W złotym kamerherskim mundurze, w rozpiętym płaszczu
z czerwoną podszewką kroczył w otoczeniu oficerów i urzędników sam
gubernator miński, książę Trubeckoj. Napór ciekawego tłumu powstrzymywały kordony gorodowych (stójkowych) w czarnych mundurach.
Wszystko to było piękne, ale i straszne.
Straszne - bo od najwcześniejszego dzieciństwa uczono dzieci, że należy się bać, nie lubić; sabotować i unikać ludzi w mundurach, poczynając
od groźnego i dalekiego cesarza, a kończąc na gorodowych. I popów.
Popów łatwo się było bać, bo byli brodaci i w ogóle straszni. Ale barwne
i błyszczące mundury pociągały, mimo że były straszne. Tadzio bał się
szczególnie gorodowych od czasu, gdy zobaczył jak jeden z nich taszczył
środkiem ulicy za jedną rękę nieprzytomnego i pokrwawionego pijaka.
Nogi nieszczęsnego podskakiwały na kocich łbach, a wolna ręka wlokła
się po ziemi. Jakież było przerażenie Tadzia, gdy razu pewnego zobaczył
gorodowego w przedpokoju. „Mamo! Cesarz przyszedł aresztować papę!”.
Okazało się jednak, że cesarz przyniósł po prostu „powiestkę” urzędową,
co się często zdarzało. Za przyniesienie powiestki dostawał 20 kopiejek
lub więcej i był w jak najlepszej komitywie zarówno z panem Irteńskim,
jak i ze służbą. Zjawiał się też z powinszowaniem świąt, za co dostawał
rubla i czarkę wódki.
W domu Irteńskich panowała doskonała symbioza trzeźwego pozytywizmu z gorącym patriotyzmem. Stroną pozytywistyczną był oczywiście
pan Irteński. Jako wzięty adwokat a zarazem członek dumy miejskiej
i ławnik oraz prezes miejskiego towarzystwa kredytowego musiał utrzy33
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mywać stosunki oficjalne z urzędnikami rosyjskimi. Bywał też z wizytą
u gubernatorów (bez żony!), którzy go rewizytowali posyłając bilety
przez urzędnika do szczególnych zleceń. W Klubie Obywatelskim, gdzie
wieczorami zbierała się śmietanka towarzystwa polskiego, wyżsi urzędnicy rosyjscy oraz notable żydowscy, pan Irteński nieraz grał w winta
z prezesem kazionnej pałaty (izby skarbowej), sędzią sądu okręgowego
i inspektorem rządowego gimnazjum. Nastawał, aby Tadzio od dziecka
nabierał dobrego akcentu rosyjskiego i poprawnie stawiał „udarenija”.
Stronę patriotyczną reprezentowała pani Irteńska. Dom musiał pozostawać twierdzą polszczyzny i nie było mowy o tym, aby Moskal przekroczył próg tej twierdzy. O żonach dygnitarzy rosyjskich, które były dla niej
czymś o wiele bardziej egzotycznym niż Żydówki, nie mówiła inaczej jak
o „tych Moskiewicach”. Z przemycanych z Galicji tomików patriotycznych uczyła Tadzia obowiązkowego repertuaru: Mazurek Dąbrowskiego,
Boże coś Polskę, Z dymem pożarów, Reduta Ordona, Kto ty jesteś - Polak
mały. Również z Galicji przychodziły pojedyńcze numery tygodnika satyrycznego „Diabeł”. Był to rok klątwy rzuconej na Tołstoja przez cerkiew
prawosławną. Na pierwszej stronicy „Diabła” taka karykatura. Pośrodku
siedzi Tołstoj i pali fajkę. Dokoła niego cały wianek brodatych popów
w wysokich czapkach ciska jowiszowe pioruny, których strzały trafiają
w fajkę Tołstoja. Tadzio wyuczył się na pamięć z własnej inicjatywy:
Archimandrytów pijana tłuszcza
Wciąż na Tołstoja pioruny puszcza,
A on z pogardą patrzy na szajkę
I piorunami zapala fajkę.
Pani Irteńska wpinała nieraz srebrnego polskiego orła - broszkę też
przemyconą z Galicji. Opowiadała z oburzeniem jak kiedyś krawczyni
Rosjanka powiedziała z przekąsem w czasie przymiarki: „A u was, madam, polskaja ptica”.
Wojna boerska. Polacy są naturalnie proboerscy, Boerzy bowiem
walczą o wolność. W związku z Boerami kursowała wśród Polaków inna
jeszcze teoria: „My Polacy jesteśmy w niewoli i musimy myśleć tylko
o naszej wolności; nie jesteśmy więc ani proboerscy, ani proangielscy”.
Jedenastoletnia Jadwinia nasłuchała się od kogoś tej neutralnej doktryny
(nic nowego pod słońcem!) i powtarzała ją z całą powagą. Mademoiselle
Josephine podniecała jednak nastroje antyangielskie opowiadając jak
w teatrzykach paryskich publiczność spontanicznie wrzeszczała: „Vive
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les Boers! A bas les Anglais!”. O rok od Jadwini starszy Jaś Kon (o którym
będzie jeszcze mowa) bardzo wszystkich zgorszył oświadczając, że jest
po stronie Anglików, bo są kulturalni, a Boerzy to pastuchy. Tadziowi
imponowała i nienawiść mademoiselle Josephine i neutralizm Jadwini
i odosobnione stanowisko Jasia Kona. Z zapałem rysował sceny batalistyczne, na których Anglicy w hełmach korkowych uciekali przed Boerami w kapeluszach.
Tadzio lubił recytować „Redutę Ordona”, ale wolał wyuczoną na pamięć
- też z własnej woli - kłótnię miłosną Tadeusza i Telimeny z księgi VIII-ej.
Ze szczególną emfazą deklamował wiersz: „że ma romans z dziesięciu
razem kochankami”. Zresztą „Pan Tadeusz” nie był jeszcze w tym okresie
ulubioną lekturą Tadzia. Wolał czytać po wiele razy, gryząc orzechy lub
jabłka lub zajadając chałwę, „Robinsona Crusoe” i „Robinsona szwajcarskiego” albo dziecinny „dreszczowiec” „Dziadek do orzechów”. Niezmiennie przechodził go zimny dreszcz, gdy czytał wierszyk z „Dziadka”:
Cicho, dzieci, cicho!
Mysikról czujne licho.
Pójdzie na mary
Nasz wróg stary.
Stuk-puk, stuk-puk, stuk-puk.
Lubił też czytać tłumaczoną z niemieckiego „powieść dla młodych
dziewcząt” pt. „Przekora”, w której szczególnie sobie upodobał imię
żeńskie „Anemija”. Czytał też, rzecz jasna, opowieść o Guciu zaczarowanym w muchę i sadystyczną „Złotą różdżkę”, gdzie Grześ z parasolem leciał nad polem, gdzie Michaś umarł, bo nie chciał jeść zupy
i gdzie wpadający jak pantera krawiec obcinał palce chłopcu mającemu
paznokcie na dwa łokcie.
Literatura stanowiła jednak wtedy drugorzędne zajęcie Tadzia.
Na pierwszym miejscu były rysunki, kalkomania, bitwy żołnierzy
ołowianych na stole w jadalnym pokoju, wykrawanie papierowych żołnierzy ze specjalnych arkuszy kolorowych, wklejanie marek pocztowych
do 50-kopiejkowego albumu, zabawy w pociąg. Żołnierzy ołowianych
kupowało się w sklepie Ilji Kapłana na Gubernatorskiej - w cienkim jak
wióry opakowaniu drewnianym z niezrozumiałym napisem „Extra fine
composition figures”. Zresztą podróże okrężne po obszernym mieszkaniu też należały do zabaw. Na palcach wchodziło się do sypialni ojca,
aby podziwiać olbrzymiego Chrystusa na krzyżu pędzla Smuglewicza.
35

pawlikowski_dziecinstwo.indd 35

2011-11-29 02:32:53

Michał K. Pawlikowski

Szczególnie dół obrazu był fascynujący: dusze potępione – zbolałe, ale
raczej przystojne - wyciągają ramiona z morza żaru piekielnego.
Też na palcach wchodziło się do gabinetu ojca. Ileż tam ciekawych
rzeczy: gobelin przedstawiający ks. Józefa Poniatowskiego jak skacze do
Elstery; dyplom w języku polskim z tłoczonym orłem dwugłowym i podpisem Aleksandra I mianujący porucznikiem „urodzonego Aleksandra
Brochockiego”; kolorowe sztychy angielskie ze scenami szekspirowskimi;
litografie powstańców 1830 roku... Ale ciekawsze jest biurko, a na nim
dwa metalowe przyciski: medal jubileuszowy Włodzimierza Spasowicza
i krab, który rusza łapami, gdy go wziąć do ręki. Zegar szafkowy pokazujący daty i miesiące i dzwoniący wysokim tonem - tak przenikliwym, że
go słychać w najdalszych zakątkach mieszkania. Na półkach książki. (W
latach o wiele późniejszych Tadzio brał stamtąd po kryjomu zajmujące
dzieło z dziedziny medycyny sądowej: „Kobieta w okresie menstruacji”).
W jadalni mnóstwo porcelany na ścianach - saskiej, chińskiej, rosyjskiej,
koreckiej, i zegar, na którym godzina czwarta składa się z czterech pałeczek. Szczególną atrakcją pokoju jadalnego była siedząca na konsoli
lalka. Nakręcona - szydełkowała różową pończochę, kot u jej nóg bawił
się kłębkiem a wewnątrz pozytywka grała „L’amour est un enfant de
Boheme”. Pod długim rzędem krzeseł stojących przy ścianie można było
doskonale bawić się w tunel.
Salon też stanowił wielką atrakcję. Czarne meble gdańskie z rzeźbionymi figurami. Takaż szafa z figurkami porcelanowymi za szkłem
- zamknięta na klucz. Na jednej ścianie olbrzymi gobelin, trochę podniszczony, z królem Salomonem i królową Sabą. Na drugiej - portrety
Stanisława Augusta i Aleksandra I. Niektórzy dobrzy Polacy sarkali
widząc te portrety: jak można w domu polskim trzymać wizerunki króla
„zdrajcy” i cara moskiewskiego?! Pan Irteński odpowiadał dobrotliwie:
Panie kochany, to nie król-zdrajca i nie car moskiewski, ale Bacciarelli
i Lampi. Pod portretami dwa kandelabry brązowe Leblanca. Na skrzyni
gdańskiej pokrytej złocistą makatą dwa ciężkie tomy biblii ks. Wujka
z ilustracjami Gustawa Dorégo. Ilustracje były niewyczerpanym źródłem
wzruszeń. Same sceny potopu co były warte! Np. chroniący się od fal
powodzi ludzie na skale a obok nich lwica z małymi.
Rok 1901. Przyszedł numer „Przyjaciela Dzieci” z pięknym wierszem
na pierwszej stronicy pt. „Nowy Rok - Nowy Wiek”. W parę lat później inne numery z portretami zmarłego papieża Leona XIII i nowego Piusa X.
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Choć o pierwszej rewolucji nie było jeszcze mowy - powiało jak gdyby
wiosną, ściśle mówiąc nawet nie powiało: było jak bywa w końcu zimy,
gdy lód i śnieg skuwa jeszcze ziemię, ale niebo już nie jest bladozielonkawe, lecz nabiera tonów cieplejszych. Odszedł gubernator ks. Trubeckoj,
należący wprawdzie do kategorii gubernatorów „przyzwoitych” i „sprawiedliwych”, ale człowiek mało przystępny i surowy. Na jego miejsce
zjawił się hrabia Musin-Puszkin, kawaler, światowiec, przystojny. Może
fakt, że był kawalerem sprawił, że stała się rzecz od czterdziestu lat niesłychana: był przyjmowany w domach polskich na stopie towarzyskiej.
Czarował damy polskie piękną francuszczyzną (damy polskie z zasady
nie umiały mówić po rosyjsku), wygłaszał poglądy liberalne, chętnie
świadczył drobne protekcje i ulgi. O niejednej pani mińskiej szeptano, że
się podkochuje w gubernatorze. Wtedy to zaszedł wypadek umacniający
sławę pani Irteńskiej jako dobrej Polki, którą czasem w sferach polsko-mieszczańskich (zwanych później endeckimi) żałowano, że ma męża
ugodowca. Było to na przyjęciu w podmińskiej Łoszycy u państwa Eustachostwa Lubańskich w obecności Musin-Puszkina. Poproszono panią
Irteńską, uchodzącą za dobrą pianistkę, aby coś zagrała na fortepianie.
Długo się nie namyślając zaatakowała z brawurą Mazurka Dąbrowskiego. (W owych czasach grało się go w tempie mazura, a nie hymnu).
Nastąpiła konsternacja. Gospodarz i pan Michał Wołłowicz ze Mściża
(z rodziny powstańczej) podskoczyli do niej prosząc, aby na miłość Boską
przestała. Nie przestała zanim nie skończyła drugiej zwrotki. Wypadek
nie miał złych następstw. Gubernator albo nie zrozumiał, albo udał,
że nie zrozumiał. Ale wieść o tej scenie obiegła nazajutrz cały polski
Mińsk, który pochwalił odwagę i patriotyzm pani Irteńskiej.
Za Musin-Puszkina (a może jeszcze za Trubeckiego?) odbyła się w Mińsku w Ogrodzie Gubernatorskim wielka wystawa rolnicza: wspaniały
pokaz siły ekonomicznej elementów polskich na Litwie. Niemal cały obszar tego pięknego ogrodu w dolinie Świsłoczy został oddany pod stoiska
i pawilony. W pamięci Tadzia pozostały tępe ryje rasowych wieprzy,
huk lokomobili, corso kwiatowe, no ale przede wszystkim: wielki najazd
bliższych i dalszych krewnych na mieszkanie przy placu Katedralnym.
Zjechali Irteńscy, Świętorzeccy, Zanowie - z Abdonem Zanem, synem
wielkiego Tomasza Zana na czele. Abdon Zan - piękny pan z bródką był pierwszym lwem wystawy i rozlicznych zabaw wystawowych, mimo
wielkiej konkurencji, gdyż wystawa nie była lada jaką imprezą prowin37
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cjonalną; zjechało mnóstwo rolników z różnych ziem polskich nie wyłączając „zagranicy” tj. Galicji i Poznańskiego. Punktem kulminacyjnym
wystawy był wielki bal „komitetowy”, na którym oglądało się toalety nie
tylko od Hersego, lecz również od Paquina i Wortha. Tadzio był wtedy
zbyt mały, aby wiedzieć cokolwiek o Worthach i w ogóle o damskich
toaletach, toteż o szczegółach tych dowiedział się znacznie później,
natomiast bal komitetowy tkwił mu długo w pamięci jako niesłychany
harmider w domu - kalejdoskop dekoltów, tłustych i kościstych, bufiastych rękawów, owalnych gorsów frakowych. Po wystawie zostały dwie
pamiątki. Pierwsza - wieża Eiffla pośrodku obszernej łączki - skromne
naśladownictwo wystawy powszechnej w Paryżu, będącej wtedy jeszcze
w świeżej pamięci. Mińska wieża Eiffla była oczywiście drewniana.
Przetrwała kilka lat, aż zaczęła gnić i grozić zawaleniem, wobec czego
rozebrano ją na opał. Drugą pamiątką - piękną i trwałą, - był wykrojony
w północnowschodnim narożniku Ogrodu Gubernatorskiego „Trek mińskiego towarzystwa miłośników sportu” zwany krótko Trekiem. Wejście
na Trek było z biletami. Kręgielnia, strzelnica, pas des geants, dwa korty
tenisowe, welodrom (na którym odbywały się również przy większych
okazjach konkursy hipiczne) stanowiły sportowe atrybuty Treku. Główną
jednak atrakcją był obszerny deptak z restauracją. Na deptaku odbywały
się w soboty i niedziele batalie confetti i kwiatów, czyli tzw. „gulanija”.
Gdy gulanija były na większą skalę (monstre), wtedy w głębi welodromu
puszczano fajerwerki wyrobu miejscowego pirotechnika, pana Żyźniewskiego. W muszli koncertowej orkiestra wojskowa grała pot-pourri z oper
i operetek. Rozpisałem się o Treku tak obszernie, będzie on bowiem grał
nie małą rolę w dalszych dziejach Tadeusza Ipohorskiego-Irteńskiego.
W tym samym mniej więcej czasie Mińskiem wstrząsnął inny wypadek,
który pozostał na zawsze w pamięci Tadzia, jako pierwsza lekcja kodeksu
honorowego. W godzinach rannych wpadł do Irteńskich wuj Marian
Obiezierski, młody, lecz już bardzo wzięty ginekolog. Tadzia uderzyło, że
wujaszek Marian - zawsze beztroski, żartujący i wesoły - był blady i roztrzęsiony. Zamknął się z rodzicami w gabinecie i długo tam o czymś rozmawiali. Po rozmowie rodzice też mieli miny zatroskane. Dopiero później
Tadzio się dowiedział o tym, o czym już mówił cały Mińsk. Tego poranka
Obiezierski asystował jako lekarz przy pojedynku zakończonym śmiertelnie. A było tak. Młody pomocnik adwokacki (tj. aplikant) Tytus Ponikwicki przyjaźnił się z Popowem - również pomocnikiem adwokackim.
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Byli nierozdzielnymi kompanami zabaw kawalerskich. Przyjaźń, jak to
nieraz bywa, doprowadziła do awantury tzw. karczemnej, choć się odbyła nie w karczmie, lecz w foyer teatru. Pertraktacje ugodowe nie dały
wyniku. Ponikwicki domagał się jakiejś szczególnie upokarzającej formy
przeprosin. Popow, w którym zagrała zapewne „honorność” odziedziczona po matce Polce, nie zgodził się na to. Musiało więc dojść do pojedynku. Sekundanci obmyślili warunki szczególnie łagodne: pistolety bez
muszek, pojedyncza wymiana strzałów, meta 25 kroków, które odmierzał
umyślnie w tym celu zaproszony na prowadzącego pojedynek adwokat
Stefanowicz - mężczyzna słusznego wzrostu i o bardzo długich nogach.
Popow przyjechał na plac w stanie nietrzeźwym, ale „stawał” dzielnie.
Ponikwicki trząsł się na całym ciele i, gdy padła komenda, strzelił nie
celując. Ale cóż - chłop strzela - kula trafiła Popowa w skroń i zabiła na
miejscu. Na panichidzie w cerkwi był tłum Polaków, gdyż Popow był nie
tylko pół-Polakiem, lecz był powszechnie lubiany. W pewnym momencie
ceremonii żałobnej matka Popowa zawołała na całą cerkiew po polsku:
„Niech Bóg ukarze mordercę mego syna!”. Nie wiemy jaka kara spotkała
Ponikwickiego’ na tamtym świecie, ale na tym świecie zrobił piękną karierę i żył jeszcze długo. Kara doczesna wypadła bardzo łagodnie. Choć
skazany przez sąd na trzy lata twierdzy, odsiedział tylko trzy miesiące,
cesarzowej bowiem urodził się syn - pierwszy po czterech córkach i wyszła amnestia. Jedno tylko: po pojedynku pozostał mu na zawsze bardzo
brzydki tik nerwowy twarzy, ramion i rąk.
Niech mi wolno będzie w tym miejscu złożyć imieniem Tadzia hołd
specjalny pamięci mademoiselle Josephine Darrichard, parokrotnie już
wspomnianej, którą pewno wspomnę jeszcze kilka razy. Zajechała dorożką z Dworca Brzeskiego przed dom Ajzensztata i Tadzio widział z okna
jak bezradnie gestami dyskutowała z dorożkarzem i jak wyjmowała
z sakiewki żółty portfelik, w którym mogły być tylko „grube” pieniądze
papierowe. Zaalarmowany przez Tadzia lokaj zbiegł na dół i szybko się
załatwił z woźnicą. Mademoiselle Josephine zdobyła od razu serca całego
domu. Gdy po pięciu latach musiała wrócić do Francji, wszyscy płakali.
Nawet pan Irteński miał łzy w oczach i kręcił wąsa z przesadną szybkością. Mademoiselle Josephine była młoda, lecz niezbyt piękna. Tylko duże
piwne oczy figlarnie śmiejące się za mocnymi szkłami pince-nez robiły
jej twarz prawie przystojną. Była guwernantką „lepszej klasy”, pisywała
artykuły do jakiegoś miesięcznika francuskiego i co miesiąc zanosiła na
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pocztę gruby pakiet. Miała miły głos i uczyła dzieci różnych piosenek.
Śpiewała nie tylko „Au clair de la lunę”, lecz również arie z „Carmen”.
Tadzio lubił najbardziej arię Toreadora i kazał ją sobie powtarzać po kilka
razy z rzędu, przy czym stale przy słowach „un oeil noir te regarde” przechodził go dreszcz przyjemnej trwogi. Był bowiem święcie przekonany,
że chodzi tu o czarne oko byka, spoglądającego z ukosa na toreadora.
Jakież było rozczarowanie, gdy po kilku latach dowiedział się, że tym
czarnym okiem było oko Carmen, a nie byka. W ten sposób jedno
z kryształowo czystych marzeń dziecinnych miało runąć w gruzy.
Z pamięcią mademoiselle Josephine łączy się inne wspomnienie - mniej
przyjemne. Tadzio lubił objadać się słodyczami, zwłaszcza chałwą, skutkiem czego miewał często ataki biegunki zwanej w tamtych stronach
„wolnością”. Dostał raz takiego ataku w czasie spaceru z mademoiselle po
skwerze miejskim (zwanym żartobliwie po rosyjsku miejscem „skwiernym” tj. brzydkim). Na skwerze z tyłu za gmachem teatru stała zdobycz
nowoczesnej higieny - potężny ustęp publiczny cały z żelaza. W żargonie
mińskim nazywano go „pancernikiem”. Choć doznał w pancerniku
chwilowej ulgi, czuł się wciąż niewyraźnie i prosił mademoiselle, żeby iść
do domu. Po drodze Francuzka przypomniała zlecenie pani Irteńskiej
i wstąpiła do cukierenki Żorża na Zacharzewskiej, aby kupić ciastek.
Tadzio czekał na chodniku przy wejściu. Gdy przyglądał się tortom za
szybą, poczuł nagle nowy atak „wolności”. Aż spotniał ze strachu. Ocierał
się o niego tłum spacerowiczów - była sobota. Widział przez okno jak
mademoiselle ze zbrodniczą powolnością wybiera ciastka. Jeszcze jeden
atak, jeszcze jedna fala zimnego potu - i Tadzio puścił w majtki. Z przerażeniem i wstydem widział jak się tworzy obok niego pustka na chodniku
i jak przechodnie patrzą nań surowo. Jakiś ulicznik wskazał go palcem
i ostentacyjnie zatkał nos. Tadzio rozpłakał się.
Aby oszczędzić czytelnikowi i sobie dalszych wtrętów objaśniających,
dam w tym miejscu krótki szkic tła narodowościowego i społecznego życia w Mińsku i Mińszczyźnie. Ziemiaństwo, czyli - jak wtedy się mówiło
- „obywatelstwo” Mińszczyzny było polskie. Nieliczni ziemianie Rosjanie
władali majątkami nabytymi po konfiskatach powstaniowych i byli potwierdzeniem reguły. Fortuny tzw. magnackie były daleko mniej liczne,
niż to się słyszy i czyta obecnie. Przeciętny majątek „obywatelski” miał
paręset dziesięcin ziemi ornej, czyli nawet z punktu widzenia rozsądnej
reformy rolnej nie był „obszarem”. (Obszary leśne stanowiły osobne
40
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i wielce sporne - z uwagi na konserwację bogactw leśnych - zagadnienie.
Nieraz wielkie lasy były własnością jednostki. Prowadziło to czasem do
rabunkowej gospodarki leśnej, ale z reguły sprzyjało ochronie lasów.
Odwrotnie - las rozparcelowany między chłopów przestawał być lasem.
Czasem zmieniał się w pola uprawne, czasem w nieużytki).
Gubernia mińska miała na mapie kształt Afryki wywróconej do góry
nogami. Bez mała trzymilionowa ludność chłopska tego trójkąta mówiła
po białorusku, z wyjątkiem jego podstawy czyli Polesia, gdzie mówiono
osobliwym dialektem zbliżonym do ukraińskiego. Ale wśród tego morza
białoruskiego rozsiane były zaścianki, okolice i zagrody drobnej szlachty,
która zachowała do końca obyczaj i język polski. Szlachty tej liczono
w Mińszczyźnie około 300 tysięcy (tj. nie licząc gubernii wileńskiej,
kowieńskiej, grodzieńskiej, witebskiej i mohylowskiej). O ile szlachta
zaściankowa broniła się zwycięsko przed rusyfikacją, o tyle chłopi białoruscy ulegali - bardzo powoli - konsekwentnym metodom rusyfikacyjnym. W szkołach „sielskich” uczono tylko po rosyjsku. Język białoruski,
którego literatura wtedy dopiero ząbkowała, był prześladowany na równi
z polskim. Młodzież po odbyciu służby wojskowej chełpiła się rusycyzmami i uczyła dziewczęta wiejskie piosenek sołdackich, wielkoruskich,
grożących zagładą „zwyczajnym... ponurym, tęsknym, jednostajnym”,
lecz jakże pięknym piosenkom żniwiarek białoruskich. Szczęściem dla
białoruskiego folkloru i języka proces był bardzo powolny. Chłopak
po ukończeniu szkoły sielskiej (jeżeli w ogóle do niej trafił) i parobek
wracający z wojska wpadali z reguły w tzw. analfabetyzm wtórny
i bywali po paru latach dokładnie wessani w środowisko białoruskie.
Tylko czapka żołnierska z czerwonym otokiem i oberwanym daszkiem
świadczyła o zetknięciu się z kulturą rosyjską. Zresztą szkół było mało
i ilość analfabetów dochodziła do 90%. Historycy mają do odnotowania
ciekawy paradoks: poczucie odrębności narodowej u współczesnych nam
Białorusinów dużo zawdzięcza ciemnocie mas chłopskich w okresie rządów carskich. Kler prawosławny - od czasu Piotra I dokładnie „znacjonalizowany” i mający być wedle zamierzeń rusyfikatorów petersburskich
rozsadnikiem nie tylko prawosławia ale i rosyjskości - zupełnie się do
tej roli nie nadawał. Był biedny, ciemny, chciwy. - „Popie oczy, wilcze
gardło - co zobaczy to by żarło” - było chyba pierwszym przysłowiem,
którego się nauczył Tadzio. Oczywiście przysłowie to powtarzali Polacy
szeptem, bo z popami żartów nie było. Nie darmo w czasach już znacznie
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liberalniejszych, bo po rewolucji 1905, pan Ignacy Borowski z Czerwiaków odsiedział kilka dni w areszcie i zapłacił dużą grzywnę za
to, że splunął po spotkaniu popa na ulicy w Mińsku. Ale chodzi
o stosunek ludu do popów. Z czasów wczesnego dzieciństwa utkwiła
w pamięci Tadzia taka scena w ogrodzie. Mars - wspomniany już seter
irlandzki podobny do Napoleona III - szczekał pięknym barytonem,
gdy mu pokazać kawałek chleba i powiedzieć „proś”. Razu pewnego
Tadzio podsłuchał jak Kasia, dziesięcioletnia córka furmana Aleksandra, chłopa z wsi Baćków, karmiła Marsa chlebem wołając nie
„proś”, lecz „powiedz jak pop chleba prosi”. W latach późniejszych
przekonał się, że ta scena była symbolem stosunku chłopa białoruskiego do popa. Starzy chłopi, pamiętający jeszcze czasy unii lub
wychowani w jej tradycjach byli przeważnie religijni i praktykujący.
Młodsze pokolenie żywiło do kleru prawosławnego pogardę zabarwioną humorem. Do cerkwi w niedzielę do pobliskiego sioła Ostrowia
młodzi chodzili wprawdzie tłumnie, ale raczej po to, by w barwnych
koszulach z lakierowanymi paskami upić się monopolką, a potem
obmacywać dziewki w bajecznie kolorowych i farbujących gorsetach.
Tadzio raz zapytał dlaczego lokajczuk Piotruś, chłop ze wsi Baćkowa, ma dłonie w czerwone i zielone plamy. Piotruś zaczerwienił się,
a pani Irteńska skarciła syna za zadawanie pytań w sprawach, które
do niego nie należą. Z czasem rozmowy z leśnikami i kłusownikami
miały utwierdzić Tadzia w przekonaniu, że chłop białoruski jest
wolnomyślny, sceptyczny, ba - agnostyczny. Sekt, które prosperowały
na mokrym Polesiu, w tamtych stronach nie było, prócz „kacapów”
tj. starowierów. Starowierzy (staroobrzędowcy), osiedleni w Wielkim
Księstwie Litewskim od czasów Piotra I, rozsiani byli drobnymi wysepkami wśród morza białoruskiego. Zgodnie z nakazami starej wiary
nie pili wódki i nie palili tytoniu. Odznaczali się wysokim wzrostem
i wielką siłą fizyczną. Słynęli jako kołodzieje i niezrównani kopacze
rowów. Byli na ogół uczciwi - z wyjątkiem kradzieży leśnych, których
za grzech nie uważali. O ile chłop gardził popem, o tyle do nielicznych
księży katolickich odnosił się z szacunkiem - przynajmniej zewnętrznym. Chętnie unikał obowiązku pozdrowienia popa i ze smakiem pluł
trzykrotnie po spotkaniu. Wiadomo, że napotkanie popa przynosi
nieszczęście. Przed księżmi jednak skwapliwie uchylał czapki.
Tak wyglądało tło społeczno-narodowościowe wsi. A miasto? Mińsk?
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Po dziś dzień pokutuje przekonanie, że Mińsk był najbardziej zniszczonym i najbardziej zażydzonym miastem spośród wszystkich miast
dawnej Rzeczypospolitej. Zacznę od Żydów. Zakładając, że „zażydzenie”
stanowić ma koniecznie wadę miasta, stwierdzić przede wszystkim
muszę, że proporcja Żydów mińskich nie była wcale większa od tejże
proporcji w Warszawie, Łodzi lub Wilnie. Zresztą Żydzi są w miejskiej
emulsji narodowościowej elementem dziwnie „elastycznym”. Przed
rokiem 1919 niemal nie słyszało się Żydów mówiących po polsku na
ulicy mińskiej. I oto wszyscy ci Żydzi - starzy i młodzi - zaczęli zupełnie
poprawnie wysławiać się po polsku już na drugi dzień po wkroczeniu
wojsk polskich w sierpniu 1919 roku. Czyżby nauczyli się polskiego
w ciągu 24 godzin? Zarzut zrusyfikowania Mińska wygląda poważniej.
Panuje mniemanie, że prócz garstki ziemiaństwa, dyrektorów banków,
adwokatów, lekarzy, kilku kupców i fabrykantów w Mińsku tak dobrze
jak nie było Polaków. Niestety, nie mam pod ręką odpowiednich statystyk. („Niestety” a może na szczęście, jako że musi tkwić źdźbło prawdy
w powiedzeniu „łże jak statystyk”; powiedzenie to - obok powiedzenia
„łże jak naoczny świadek” - od dawna powinno było wejść do skarbnicy
mądrości narodowej). Uważam, że przekonanie o rosyjskości Mińska
opiera się tylko na pozorach. Istotnie - mury mińskie nie wołały wielkim
głosem tak jak mury wileńskie, o polskości miasta, ale działo się to z tej
prostej przyczyny, że tych murów (starych) nie było w Mińsku prawie
wcale. Istotnie - w Mińsku mało było kościołów katolickich, bo tylko
cztery (włączając w to „nowy” kościół zbudowany po roku 1905 przez
Edwarda Woyniłłowicza oraz kościół Kalwaryjski ufundowany przez
cześnika Jana Irteńskiego i położony daleko za miastem), ale też nigdzie
Rosjanie nie przerobili tylu kościołów na cerkwie lub koszary sołdackie,
jak właśnie w Mińsku. I nigdzie chyba nie było takiego tłoku na sumie
niedzielnej, celebrowanej przez dziekana Kazimierza Michalkiewicza
(późniejszego biskupa sufragana wileńskiego), jak w barokowej katedrze
mińskiej Najświętszej Marii Panny, gdzie z trudnością mieściła się tylko
część wiernych z miasta i przedmieść. Istotnie - w zażydzonym i zmoskwiczonym śródmieściu rozbrzmiewała mowa rosyjska, lecz wystarczyło pospacerować po przedmieściach: Lachówce Górnej i Dolnej (zapewne
od Lach a więc jakby nomen omen), Uborkach, Komarówce lub Trojeckiej
Górze, gdzie mieszkała ludność najuboższa i najliczniejsza, aby nasycić
uszy mową polską - mową o brzmieniu regionalnym - lecz wcale nie
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gorszą np. od gwary wileńskiej. Lata przełomowe, jak rok 1905 (o którym
pomówię z czasem obszerniej) lub lata 1917 albo 1919 (o których może
kiedyś zdążę pomówić) wykazały ad oculos jak nikłym pokostem była
„rosyjskość” Mińska. Gdy tylko przez Mińsk przechodził jakiś wstrząs
wolności, polskość wybuchała spontanicznie: na ulicach rozbrzmiewał
język polski, zjawiała się prasa polska, ze sceny i mównicy padało słowo
polskie.
Jeszcze jeden przykład świadczący o roli elementu polskiego w życiu
mińskim. Większość członków rady (tzw. dumy) miejskiej była polska.
Następnie szli Żydzi. Radnych Rosjan była garstka. Od niepamiętnych
czasów i aż do roku 1920 na prezydentów zwanych „głowami” miasta
obierano wyłącznie Polaków. Jeden z nich hr. Karol Hutten-Czapski
z majątku Stańków pod Mińskiem był prezydentem na przełomie
poprzedniego i bieżącego stulecia. Rządził miastem po wielkopańsku,
nieraz dokładając do gospodarki miejskiej z własnej pięknej fortuny.
Gospodarzył po europejsku. Przede wszystkim rozjaśnił mroki mińskie
elektrycznością, a działo się to w czasach, gdy nawet gaz był innowacją.
W okresie, gdy obie stolice imperium tj. Petersburg i Moskwa nie miały
kanalizacji, zamyślił skanalizować Mińsk - biedną, zahukaną i brudną
dziurę prowincjonalną. Duże sumy z prywatnej szkatuły hr. Karola
utonęły w pomiarach i planach. Przedwczesna śmierć nie pozwoliła mu
zakończyć dzieła, które uważał za ambicję swego życia. Następcy jego
uznali projekt za zbyt drogi i postępowy. Do roku 1920 Mińsk pozostał
nieskanalizowany. Znaki pomiarowe wymalowane na narożnikach
kamienic, mające dla młodszego pokolenia znaczenie już tylko niezrozumiałych hieroglifów, były jedynym śladem światłych i nowoczesnych
poczynań z okresu „pańskiej” gospodarki hr. Karola Czapskiego.
Czapscy, oraz uważany za dziwaka książę Hieronim Drucki-Lubecki
(o którym jeszcze pomówimy), byli jedynymi przedstawicielami szlachty
utytułowanej w życiu miasta Mińska. Ponieważ jednak miasto nie może
istnieć bez nadającej ton śmietanki towarzyskiej, więc mianem „arystokracji” ochrzczono - oczywiście z odcieniem złośliwości - zamożniejszych ziemian, którzy, jak pan Irteński, posiadali majątki ziemskie, lecz
mieszkali stale w mieście zajmując się adwokaturą, przewodniczeniem
instytucjom kredytowym, towarzystwom rolniczym itp. W guberni
mińskiej, podobnie zresztą jak w innych guberniach Litwy i Korony,
sporo było szlachty noszącej mniej lub więcej autentyczne tytuły.
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Nie brała ona jednak żadnego udziału w życiu społeczno-towarzyskim
Mińska i wpadała do stolicy guberni tylko z konieczności - na parę dni
- dla załatwienia spraw wymagających osobistego stawiennictwa. Dla
przyjemności wypuszczała się za granicę, albo do Wilna, Warszawy lub
zgoła Petersburga. Unikała Mińska. Nikt zresztą Mińska nie lubił, czy
też udawał, że nie lubił. Odzywanie się o Mińsku z dobroduszną pogardą
należało do dobrego tonu. Gardziła Mińskiem miejscowa inteligencja nie
wyłączając tych, co właśnie w Mińsku dorobili się kariery i pieniędzy.
Gardzili również importowani dygnitarze rosyjscy: dla nich Mińsk był
niemiłym etapem kariery urzędniczej, której celem upragnionym był
rzecz jasna, tylko Petersburg (bo dla „rasowego” urzędnika rosyjskiego
nawet Moskwa była prowincją!). Ba, gardziła Mińskiem finansjera żydowska - edukowana i postępowa - nazywając Mińsk ironicznie „Minsk-les-bains” przy czym „Mińsk” wymawiało się z francuska tj. „Męsk”. Nie
wszyscy jednak „mińczucy” gardzili Mińskiem. Nie gardzili mieszkańcy
Lachówki (Górnej i Dolnej), Uborek, Trojeckiej Gory, Komarówki i Tatarskiego Końca. I nie gardził emerytowany autochton, właściciel domku
z ogródkiem przy Podgórnej czy Magazynowej, zażywający ciepła popołudniowego w przechadzce po chwiejnych chodnikach drewnianych, na
których wystukiwał takt spaceru solidną laską z gałką z „kociego oka”.1

1

Podane w tym rozdziale cyfry ludności (zaokrąglone) autor sprawdził
w źródłach rosyjskich, ogłoszonych przed rokiem 1917.
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Rozdział III

Edukacja

Jeżeli w okresie przedszkolnym Tadzio wyrywał się do Mińska,
to jednak z pierwszym tchnieniem wiosny ciągnęło go z powrotem
do Baćkowa. Śnieg, który przez bitych pięć miesięcy pokrywał grubą
warstwą wygięte garbem ku środkowi ulicy kocie łby bruku, znikał.
Dzwoneczki zwoszczyków i poświst płóz po wyszlifowanej sannie
należały do przeszłości. Z piekielnym hałasem przejeżdżał przez ulicę
Gubernatorską (ongi Franciszkańską) pierwszy hercensrolik tj. wóz ciężarowy zwany czasem z rosyjska „łomowikiem”. Ten pierwszy turkot był
sygnałem wiosny. Przyjaciel Jasia Kona - Zygmuś Złotnicki, na którego
Tadzio patrzał z wielkim uszanowaniem, bo miał jasnoszary szynel gimnazjalny ze srebrnymi guzikami i był zawsze blady i poważny, uśmiechał
się szeroko i komentował: „Hałas dawno w Mińsku nie słyszany”. Były
i inne sygnały. W Ogrodzie Gubernatorskim przebijała się przez warstwę
zeszłorocznych liści delikatna szczoteczka świeżej trawy. Wyjmowano
z okien szyby podwójne. Podkasane pokojówki stały w oknach pokazując
białe łydki i myły szyby. W domu pani Irteńska robiła przygotowania do
wyjazdu na wieś.
Wreszcie przychodził dzień upragniony. Znów „bahnhof” wileński
z ponurogłosym portierem. Rodzinie towarzyszy pan Irteński, który
sobie dał parę dni urlopu. Znów stacja Osipowicze. Drogi końmi z Osipowicz do Baćkowa było 45 wiorst. Teoretycznie - bo naprawdę musiało być
tych wiorst znacznie więcej. Zresztą jak wiadomo pod koniec podróży
wiorsty są dłuższe niż na początku. Jakże narzekano wtedy na odległości
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od kolei żelaznej, na brak szos, na zapadłe kąty. Nie ceniono uroków
ani rytmicznego truchtu koni po aksamitnej nawierzchni, ani popasów
z twardą kanapą i kurczętami na zimno rozwijanymi z zatłuszczonego
papieru, ani zapachu potu końskiego na krótkich postojach w lesie, ani
powiewu z obnażonych ugorów niosącego woń nawozu. I nie ceniono - ze
zbrodniczą pogardą dla ostatnich darów odchodzącej epoki - błogosławieństwa podróży niespiesznej.
Zaraz za miasteczkiem Osipowicze wjeżdżało się w las i niemal aż do
końca podróży, jeśli nie liczyć dwóch czy trzech przerw parowiorstowych, dwie ściany lasu (hr. Magdaleny z Zawiszów Krasińskiej) biegły
wiernie po obu stronach traktu. Las. Takich lasów nie oglądaliśmy
już w Polsce niepodległej. Za pamięci dzisiejszego pokolenia taki las
awansował na „puszczę”, lecz wtedy tj. gdzieś przed wojną japońską
nazywał się po prostu lasem. Długie, nużące wiorsty borów. Sosny
jedna w drugą masztowe, gonne. A potem partie starzyn czyli lasów
mieszanych. Lipy - dzikie, nie parkowe! Na lipach ule, a pod ulami
chytrze zawieszone kłody, brony lub pomosty jako ochrona przed
niedźwiedziami. Ciemna, głęboka zieleń świerków (mylnie zwanych
jodłami) przetykana białymi pniami brzóz. Te poczciwe brzozy są
jedynym „sztucznym” elementem drogi. Bo te brzozy - nieomylna
przynależność traktu, zasadzone były przed przeszło stu laty ręką
ludzką (ponoć z rozkazu Katarzyny II).
Wiaź - wieś nad Świsłoczą. Przejazd krokiem przez długi i wysoki
most. Konie chrapią stąpając ostrożnie po rozklekotanych deskach. Piekielny szum dwóch młynów wodnych. Zajmująca przeprawa przez most
w Wiaziu jest trochę niebezpieczna: właściciel świetnie prosperujących
młynów odkładał zawsze reperację mostu do jakiejś większej okazji, np.
jeżeli koń złamał nogę w dziurze mostowej. Przeprawa tak absorbuje podróżnych, że nie mają czasu na podziwianie cudnych skrętów Świsłoczy
w obramowaniu wysokich i lesistych brzegów. Za Wiaziem - znów las
i tak długo aż do miasteczka o dźwięcznej nazwie Chołuj. Nazwa ta była
w małej estymie, toteż gdy w szereg lat później przeprowadzono w pobliżu Chołuja drogę żelazną, - odpowiednią stację ochrzczono ładniej
brzmiącą nazwą „Zawiszyn”. Chołuj leży również nad Świsłoczą, mniej
więcej w połowie drogi do Baćkowa. Jest tam ładny dworek, w którym
rezyduje wspomniany już pan Antoni Ossowski, administrator dóbr
hr. Krasińskiej a mąż cioci Helki Ossowskiej.
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W podróżach z Osipowicz albo się zajeżdżało na popas do Ossowskich, albo nie. Chodziło o to, że między Irteńskimi a Ossowskimi
wybuchały od czasu do czasu kłótnie na tle dość zawiłych zadrażnień
rodzinnych. Tym razem jest okres kolejnej kłótni i na popas Irteńscy
stają w zajeździe pp. Juryzdyckich. (Tadzia zawsze intrygowało prawnicze brzmienie tego nazwiska żydowskiego; prawdopodobnie pochodziło
od jakiejś „Juryzdyki”, bo i takie nazwy miejscowości bywały na ziemiach litewskich). Popas polegał na spożywaniu własnych prowiantów:
kurcząt, jaj na twardo, wędlin. Pani Juryzdycka nastawiała samowar
i dostarczała pieczywa w postaci smakowitych chałek i obwarzanków.
Pod koniec posiłku zjawiał się pan Juryzdycki. Po długich ceremoniach
przyjmował zaproszenie na szklankę herbaty, przy czym mrucząc modlitwę obmywał końce palców pod kranem samowara. Przy herbacie
wdawał się z panem Irteńskim w rozmowę na tematy polityczne. Raz
zagaił rozmowę pytaniem: „A jak się panu podoba serbski projekt?”.
Ten eufemizm miał oznaczać aktualne wtedy zamordowanie Aleksandra i Dragi Obrenowiczów w Belgradzie. Później, gdy przyszła wojna
japońska, rozmowa schodziła na Mukdeny i Laojany. Później i szeptem
- na fermentujące ruchy rewolucyjne, którym nadawano ogólną nazwę
„demokracji”. Po herbacie pan Juryzdycki usuwał się dyskretnie, zaś pan
Irteński ucinał drzemkę półgodzinną na przeraźliwie twardej kanapie
przeznaczonej dla wygody podróżnych. Pani Irteńska czytała książkę.
Tadzio będąc w wieku, gdy się jeszcze nie uznaje spania w biały dzień,
zabijał nudę tej półgodziny przez eksplorację nie wykraczającą zresztą
poza obejście zajazdu. Wizyta w stajni, gdzie konie z nie zdjętą uprzężą
żuły owies oraz rozmowa z kurzącym fajkę i mrukliwym Aleksandrem,
piastującym wtedy tekę furmana, nie stanowiły specjalnej atrakcji.
(Nawiasem mówiąc ten „mrukliwy” Aleksander potrafił być rozmowny
w okresie, gdy Tadzio dorastał i gdy był dorosły; teraz był mrukliwy,
ponieważ czuł zdrową i normalną niechęć do małych dzieci). Tadzio
wracał więc do zajazdu i oglądał obrazy wiszące na ścianie. Były tam
portrety wybitnych rabinów, było bardzo skomplikowane drzewo genealogiczne rodu Juryzdyckich, była wreszcie wyhaftowana kolorową
włóczką na kartonie i umieszczona za szkłem szachownica z napisem:
„Kto ponimajet - tot igrajet”. Ta szachownica z napisem rosyjskim była
oznaką penetracji kultury rosyjskiej do małej mieściny żydowskiej na
ziemiach dawnej Litwy.
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Po popasie - znów droga. Znów lasy, trakt wysadzony brzozami,
nieliczne wioski pachnące chlebem razowym i błotem. Ale przede
wszystkim lasy, lasy, lasy, które latem pachniały tęgim ekstraktem
woni puszczańskich, a jesienią - kwaskowatym winem zwiędłych liści.
Słońce chyli się ku zachodowi tworząc ze ściany lasu złotozieloną płaskorzeźbę. Dyskretny turkot bryczki usypia. Z drzemki budzi czasem
jakiś ewenement. Oto na przykład konie zaczynają chrapać i boczyć
się. W głębi lasu, o czterdzieści kroków od drogi, przebłyskują dwa
niewyraźne światełka, to znikające, to znów ukazujące się, bardzo
nikłe, nie silniejsze niż centka pociągniętego w mroku papierosa.
Błędny ognik? - Wilk - powiada Aleksander. Tadzio dobrze zapamiętał
ten wypadek, bo nigdy potem nie udało mu się widzieć świecących
oczu wilczych, choć nieraz później zdarzało mu się spotkać z wilkiem
w nocy. Dodam dla ścisłości, że wielu starych i doświadczonych myśliwych, którzy na wilkach zęby zjedli, nigdy nie widziało świecących
się oczu wilczych i że są nawet przyrodnicy uważający „oczy wilcze jak
dwie świeczki” za poetycką legendę. Koniec końców Tadzio był wtedy
dzieckiem i w latach późniejszych nie śmiałby twierdzić czy po prostu
nie śnił. Były jednak i inne rzeczy, które przerywały drzemkę podróżną. Jest w duszy podróżnego jakiś instynkt, który mu każe obudzić się
w niebezpiecznych lub uchodzących za niebezpieczne punktach drogi.
Akurat w takich właśnie punktach, a nie w innych! W naszej podróży
jednym z takich punktów był wspomniany most dziurawy w Wiaziu.
Drugim - stromy zjazd do promu przez Berezynę przy wiosce Przewóz. Na długiej przestrzeni od Bobrujska na południu do Borysowa
na północy nie było ani jednego mostu przez Berezynę. Natomiast
co kilka wiorst była wioska o nazwie Przewóz i prom przy tej wiosce.
Wobec dużej ilości takich „Przewozów”, każdy z nich miał przymiotnik odróżniający od innych a przybrany od nazwy pobliskiej wsi. Były
więc Przewozy Ostrowski, Brodziecki, Jakszycki i wiele innych. Nasz
Przewóz nazywał się Ostrowski, od dużego sioła Ostrów po lewej
stronie Berezyny. Zjazd był bardzo stromy, a przynajmniej wydawał się
stromy w kraju płaskim, z rzadka tylko pofalowanym. Powozy i bryki
nie posiadały takich wymyślnych mechanizmów jak hamulce, było
więc trochę straszno. Podróżni wysiadali z powozu i schodzili pieszo.
Aleksander pozostawiony własnemu przemysłowi ściągał lejce z całej
siły i jakoś zjeżdżał.
49

pawlikowski_dziecinstwo.indd 49

2011-11-29 02:32:55

Michał K. Pawlikowski

Przewóz. Od rzeki i dużego obszaru łąk zalewnych ciągnie chłodkiem.
Ponieważ istnieje specjalny chochlik podróżniczy prześladujący wędrowców, więc „naturalnie” prom jest po drugiej stronie rzeki. Jest noc i trzeba
długo nawoływać: „Pa-roooom!”, zanim wreszcie upragniona barka
poruszana przez ciągnięcie długiej liny odbije od przeciwległego brzegu
i ruszy powoli ku czekającym niecierpliwie przy wjazdowym pomoście
podróżnym. Tadzio myśli dziś o promie berezyńskim ze zrozumiałym
rozrzewnieniem, ale ileż przekleństw sypało się wtedy z jego ust pod
adresem leniwej arki! Dość powiedzieć, że przy planowaniu podróży do
Osipowicz na pociąg, doliczało się równo godzinę „na prom”. Po przeprawieniu się przez Berezynę zostawała do Baćkowa niespełna godzina
jazdy. Ale tu już każdy skręt, każde drzewo, każdy krzak były „swoje”
i Tadzio czuł się jak w domu.
Wakacje w okresie przedszkolnym nie były zupełnie beztroskie. Trzeba
było odbyć godzinę, zresztą przyjemną, lekcji francuskiego z mademoiselle Josephine i drugą godzinę - polskiego z panną Marią. Panna Maria
sprowadzona przez wspomniane już biuro Jahołkowskiej w Warszawie
była najnudniejszą i najbardziej karykaturalną guwernantką jaką można
sobie wyobrazić. Wysoka, chuda, płaska, żółta, z pince-nez na cienkim
nosie, z zaciśniętymi wargami. Tak powinna była wyglądać guwernantka
w „Anielce” Prusa. O ile jednak w pannie Walentynie Prusa odzywały się
czasem cechy ludzkie, o tyle panna Maria była fanatyczką guwernanctwa - chodzącą gramatyką i chodzącym podręcznikiem dobrych manier.
Zarówno starsi i służba, jak i dzieci z punktu znienawidzili ją. Lecz cóż
- przetrwała w domu Irteńskich bite trzy lata i odeszła dopiero wtedy, gdy
wymusztrowana przez nią Jadwinia pojechała na pensję panny Leonii
Rudzkiej w Warszawie, a Tadzio przerwał nauki na półtora roku z powodu choroby. Próżno pani Irteńska zwierzała się mężowi i gościom - a co
podsłuchały dzieci - że „ta panna Maria na nerwy jej działa”. Próżno
lokaj i pokojówki robili miny za plecami panny Marii. Próżno najmilszy
ze stryjaszków Eustachy pokazywał dzieciom „jak panna Maria chodzi”.
Znienawidzona guwernantka - niby żona pastora z „Deszczu” Somerset
Maughama - potrafiła steroryzować wszystkich nie wiadomo dlaczego.
Przy stole panowała cisza i nuda. Pan Irteński milczał. Pani Irteńska
traciła werwę. Stryjaszek Eustachy nie mówił dowcipów ani „tłustych”,
ani żadnych innych, tylko opowiadał o Karlsbadzie, albo układał zapałki
w kupkę: jak się potem okazało obliczał przy pomocy zapałek ile uwag
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dzieciom zrobiła panna Maria w ciągu jednego posiłku. Po pewnym
obiedzie zapałek w kupce było trzydzieści osiem. Tadzio był dość bystry
i robił znaczne postępy w nauce polskiego. Minęły już czasy, gdy pisał
w liście do Jadwini „spadłem ze schoduf”. Panna Maria miała jednak
szczególny - miarowy i cedzony - sposób dyktowania, który wprowadzał
w błąd chłopca. Raz na przykład dyktowała „gromadka chłopców i dziewczynek” skandując sylaby w taki sposób, że Tadzio napisał „gromadka
chłopców idzie w czynek”, a zorientowawszy się, że to nie ma większego
sensu zapytał: Panno Mario, co to znaczy „czynek”? Panna Maria mocniej zacisnęła usta, z trzaskiem położyła książkę na stole i poszła do pani
Irteńskiej ze skargą, że Tadzio („uparty, swawolny ale zdolny”) napisał
„idzie w czynek” jej na złość. Innym razem poskarżyła się na Tadzia za to,
że bawiąc się z małym Kaziem uczył braciszka rymów „kardynał - urynał”. „Co za brak szacunku dla wysokiego urzędu kościelnego” - mówiła
panna Maria.
Po dwóch godzinach lekcji dzieci miały cały dzień wolny. Tadzio albo
strzelał do celu z floweru pod nadzorem lokaja Andrzeja, albo jechał
z Jadwinią i mademoiselle Josephine do Małego Lasku osiołkiem zaprzężonym do specjalnego wózka. Mały Lasek - wysepka zieleni wśród
pól - leżał o wiorstę od domu. Był głównym celem majówek dziecinnych.
Po ukazie tolerancyjnym 1906 r. pan Irteński wystawił przy drodze na brzegu Małego Lasku piękny krzyż katolicki pomalowany na biało. Pomimo
że był katolicki, nabożne chłopki niezwłocznie zawiesiły na nim zgrzebne
fartuszki ofiarne, jak to tradycyjnie czyniły na krzyżach prawosławnych.
Był w Lasku kamień płaski pod starodrzewiem dla wygody starszych. Były
malutkie polanki pachnące cząbrem i poziomkami. Był gęsty „osinnik”,
w którym dobrze było bawić się w chowanego. Pod jesień i po deszczu
bywały tam grzyby, jeśli ich wcześniej o świcie nie pozbierały kobiety
ze wsi, folwarku lub zaścianka. Osiołek był szary z aksamitnym pyskiem
i czarnym krzyżem na grzbiecie. Jak tłumaczyła dzieciom pani Stefanowa
Huszczowa, krzyż ten dostały osły na pamiątkę wjazdu Chrystusa do
Jerozolimy na osiołku. Osioł był uparty i mądry. Jazda do Małego Lasku
odbywała się - mimo krzyków, próśb, gróźb i bicia - wolnego stępa.
Droga powrotna - galopem. Pasł się na pastwisku z końmi roboczymi,
które go się trochę bały. Tylko stara, ponoć 30-letnia, kobyłka Myszatka
dotrzymywała mu towarzystwa. Do spłodzenia jednak muła nie doszło.
Złapanie pasącego się na wygonie osiołka było przedsięwzięciem bardzo
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trudnym. Z daleka wiedział czy człowiek zbliża się do niego tylko z kawałkiem chleba lub cukru, czy też trzyma również uzdeczkę za plecami.
Ośle wycieczki do Małego Lasku odbywały się tylko w niedzielę, bo
złapanie osła wymagało zmobilizowania całej służby folwarcznej, która
urządzała regularną obławę. Była to gra sportowa pełna forteli, śmiechu
i przekleństw. Najwyraźniej sprawiała więcej uciechy furmanowi i parobkom niż dzieciom. Po zaprzężeniu do wózka osiołek zachowywał się
zrezygnowanie i potulnie. Ale nikomu nie pozwalał na jazdę „konno”.
Najwytrawniejszy jeździec po kilku sekundach leżał na trawie: Kiedyś
przyjechał pierwszoklasista Wacio Jeśman z Kobylanki i zaczął wyśmiewać się z dzieci: Co? Nie możecie usiedzieć na ośle? Ja wam pokażę!
Gdy tylko wlazł na osła, ten choć miał cugle z munsztukiem ściągnięte
z całej siły, od razu wtulił głowę między przednie nogi i zaczął wierzgać
zadem. Wacio podniósł się z trawy czerwony jak piwonia i powiedział
tonem fachowca: „Nigdy nic podobnego nie widziałem”. Osiołek miał
smutny koniec. W czasie obław na siebie nasłuchał się pod dostatkiem
życzeń parobków: „kab ciebie wilcy zjedli” - i istotnie pewnej jesieni wilki
porwały go z pastwiska i pożarły. Tadzio zachował na zawsze pamięć
o osiołku jako o najmądrzejszym stworzeniu kiedykolwiek napotkanym
w życiu.
Do zabaw należały też majówki „nad Ussą”. O cztery wiorsty od Baćkowa, w widłach między Berezyną a jej dopływem Ussą, Irteńscy posiadali
enklawę paruset dziesięcin łąk zalewnych. Piękne rosły tam trawy - wysokie „jak na stepie”, wonne, „murożne”. Ośmioletni Tadzio chował się
w nich z głową. Łąki dawały najcenniejszy gatunek siana: „siano z Ussy
jest jak herbata” powiadali chłopi baćkowscy, którzy kosili łąki „na
trzecią część” tj. dwa wozy dla dworu, a jeden dla chłopa. Na łące rosły
tu i ówdzie stare dęby i w ich cieniu odbywały się majówki. Stary Josiel,
Żyd barczysty i silny (tak zapewne musieli wyglądać Machabeusze) słynął
z tego, że kąpał się i pływał w Berezynie od chwili wiosennej powodzi aż
do pierwszych lodów. Trzymał nad urwistym brzegiem Berezyny maleńki
zajazd, który był czymś w rodzaju stacji parostatków. Rok rocznie wylew
wiosenny urywał sążeń lub więcej urwiska, toteż co parę lat Josiel musiał
przenosić - z pomocą również jak i on silnych i barczystych synów - swój
nietrwały budynek o parę sążni dalej. Josiel przewoził towarzystwo majówkowe na drugi płaski brzeg i asystował przy kąpieli jako jedyny w towarzystwie posiadający sztukę pływania. Panie kąpały się dla przyzwoitości
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w koszulach, które po namoknięciu oblepiały ciała w sposób mniej lub
więcej posągowy. Nigdy zresztą nie zaszła potrzeba korzystania z funkcji ratowniczych Josiela, kąpiący się bowiem nie puszczali się na głębię
powyżej kolan: Berezyna miała prąd wolny, ale dno ciemne i zdradliwe.
Po odświeżeniu się kąpielą zasiadano do majówki pod dębem. Furman
albo leśnik rozniecał samowar używając buta jako miecha. Na trawie
zjawiał się obrus. Z koszyków wydobywano zimne mięsiwa, jaja na
twardo, wędliny, ciasta. Czasem przyjeżdżała forma lodów lub plombiru.
Przyjemnie było.
Nad Ussę jechało się przez dwa miasteczka będące administracyjnie
„wioskami” - Żalin i Sielibę. Powstanie tych dwóch osiedli warte jest
omówienia. Ongi ziemia należała do quasi-magnackiej fortuny Bolesława
Świętorzeckiego, właściciela dóbr Bohuszewicze na prawym brzegu Berezyny, późniejszego wodza partii powstańczej w r. 1863, stryjecznego dziada pani Irteńskiej. Był to liberał pełen idei humanitarnych i zbawiennych.
Gdyby się był urodził o 50 lat później nazywano by go zapewne społecznikiem lub dziwakiem. Kto wie zresztą: może w jego humanitaryzmie
tkwił wewnętrzny nakaz ekspiacji za grzechy matki? Matka jego bowiem
zostawiła po sobie ponurą pamięć jako okrutnica dla swych poddanych
pańszczyźnianych. Opowiadano ze zgrozą, że kiedyś za jakieś przewinienie kazała przywiązać dziewczynę dworską nago do drzewa - w ciepłą
noc czerwcową - na pożarcie komarom. Dziewczynę odwiązano rano już
jako trupa. Otóż w głowie Bolesława Świętorzeckiego zaświtała pewna
idea. Czemu Żydzi wiejscy mają być tylko handlarzami, pośrednikami,
karczmarzami i w ogóle „pijawkami”? Czy nie można i nie należy nauczyć ich „twórczej” pracy na roli? Nie należał do ludzi namyślających się
długo. Zebrał odpowiednią ilość chętnych rodzin żydowskich i ofiarował
im darmo kilkaset dziesięcin ziemi ornej. Nowoosiedleńcy pobudowali
się szybko. Wyrosła szkoła żydowska z kolorowymi szybkami. Wyrosły
domki i budynki gospodarskie. Plany jednak społeczne pana Bolesława
spaliły na panewce: to co się udało syjonistom w kilkadziesiąt lat później nie udało się Świętorzeckiemu. Żydzi nie chcieli pracować na roli.
W ogródkach przy domu sadzili cebulę, ale ziemię orną wydzierżawiali
chłopom. W domkach powstały sklepy, sklepiki, warsztaty. Rabin przy
szkole zajmował się sprzedażą „suchych drożdży”, na co miał talmudyczny monopol. Magnatem finansowym Sieliby stał się Matus Ryps, w którego sklepie można było dostać „wszystko” - od delikatesów kolonialnych
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do prochu i śrutu oraz niezmiernie interesujących Tadzia krzesiw
z lontem. Zjawił się szyld oznajmiający, że Kiwa Litwin jest krawcem
„wojennym i grażdańskim”. Zjawiły się karczmy. Po ich urzędowym
skasowaniu powstała monopolka. W niedziele i święta na ulicy przed
jej gmachem część młodzieńców wiejskich wrzeszczała pijane pieśni,
druga część leżała w kurzu lub błocie ulicy. Tak wyglądała Sieliba.
„Wieś” Żalin, choć również żydowska, miała inny charakter. Nie było
w niej sklepów. Gnieździł się tam proletariat żydowski, tj. rzemieślnicy i wyrobnicy, jak na przykład kopacz rowów Moćka (nie mogący
jednak konkurować z zawodowymi kopaczami „kacapami” z wiosek
starowierskich; angażowano go więc do Baćkowa parę razy do roku
wyłącznie do robót lżejszych, jak np. do oczyszczania wychodków);
jak szklarz Mendel, którego córka Sora, szwaczka z zawodu, mogłaby
się stać wampirzycą filmową, gdyby ktoś był ocenił jej urodę upalną,
bujną i oryginalną; jak rzeźnik Judka, podobny jak dwie krople wody
do biblijnego Judasza, a zarazem najpoczciwsze Żydzisko pod słońcem,
sprzedające do dworu tyłki wołowe lub cielęce (przodki bowiem szły
na użytek rytualnej kuchni żydowskiej). Obok jednak tego poczciwego
proletariatu Żalin posiadał innych mieszkańców - kowali. Nadawali oni
złą opinię osiedlu. Szeptano o nich, że są koniokradami oraz że pędzą
wódkę potajemnie. Ogrody Żalina tykały gęstych starzyn baćkowskich.
Mówiono, że w tych starzynach nocują konie kradzione, zanim „organizacja” nie wyśle ich gdzie indziej. Słowem Żalin miał być rodzajem
wertepu koniokradczego opisanego przez Klemensa Junoszę w „Żywocie Kaltkugla”.
Jedną z osobliwości Żalina i Sieliby były druty łączące domostwa nieraz w poprzek ulicy. Służyły do obejścia przepisów talmudycznych
zabraniających Żydom poruszania się i przenoszenia rzeczy w szabas.
Domy połączone drutem uważano za jedną zagrodę i prawowierni Żydzi
mogli poruszać się tam i z powrotem bez obawy przekroczenia zakonu.
Gdy mademoiselle Josephine zapytała o znaczenie tych drutów, obecny
w Baćkowie pan Irteński odpowiedział poważnie, że to są druty telefoniczne. Francuzka zdumiała się, gdyż wtedy nawet w Mińsku telefony
były rzadkością. Sięgnęła zaraz po notatnik i ołówek.
- Nie gadaj głupstw - powiedziała pani Irteńska - bo gotowa napisać
o tych telefonach do Francji.
I objaśniła Francuzce, że druty istnieją „pour éluder la loi do Moïse”.
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Zza kolorowych szybek szkoły żydowskiej dolatywał monotonny gwar
głosów. Mełamed pytał klasę:
- Mit wos hat Mojsze den Jam geszpołt?
Na co chłopcy odpowiadali chóralnie:
- Mit a Sztekełe.
Mełamed był młody, bardzo blady i miał duże czarne oczy spoglądające
smutno spoza okularów.
- Dlaczego wasz nauczyciel wygląda tak ponuro? - spytała raz pani
Irteńska pana Kiwę Litwina. Ten wzruszył ramionami i odpowiedział:
- To nic, że on jest pochmurny na oczach, za to on jest zdolny do dzieci.
Skoro mowa o Żydach, trzeba wspomnieć o pewnej bardzo barwnej
postaci, którą Tadzio pamiętał z lat rzewnego dzieciństwa. Po wprowadzeniu monopolu spirytusowego słynne litewskie karczmy i szynki znikły wprawdzie, lecz wciąż były żywe w pamięci. Ostatnim karczmarzem
w wiosce Baćków, położonej o pół wiorsty od dworu, był Zelig. Czytając
„Pana Tadeusza” Tadzio mimo woli utożsamiał Zeliga z Jankielem. Żydzi
na Litwie byli już przeważnie na tyle zeuropeizowani, że nie nosili starych
strojów narodowych. Nawet rabin chodził nie w chałacie, ale w stroju podobnym do surduta pastora protestanckiego. Zelig, jakkolwiek nie był ani
rabinem, ani nawet „podrabinkiem”, ale zwykłym karczmarzem, nosił
szatę długą do kostek przewiązaną szerokim czarnym pasem jedwabnym. Na głowie nad jarmułką miał zimą i latem kołpak lisi. Złe języki
mówiły, że mimo zakazu handlował wódką potajemnie. Jak tam było
- nie wiadomo, w każdym razie oficjalnym jego zawodem był handel zbożowy i drzewny. I we dworze, i w zaściankach, i wśród chłopstwa cieszył
się wielkim mirem. Jeśli o chłopów chodzi, to nieraz godził wśród nich
„kłótnie często nawet krwawe”. Dwór również nieraz rady jego zasięgał,
słynął bowiem zarówno z bogatej erudycji talmudycznej, jak i wiedzy
praktycznej. Wprawdzie nie grał na cymbałach i żył w czasach, gdy nie
było okazji do wykazania „sławy dobrego Polaka”, niemniej jednak był
dyskretny, lojalny i uczciwy. Nadto - niczym Jankiel, który współpracował z księdzem Robakiem - był sprawnym, szybkim i pewnym źródłem
wiadomości: lokalnych, krajowych i zagranicznych. Zdawał się należeć
- jak zresztą wszyscy Żydzi w tamtych czasach - do jakiejś podziemnej
agencji pocztowo-telegraficznej, która nieznanymi kanałami dostarczała
wiadomości znacznie szybciej od poczty. Było to nieocenione w czasach,
gdy do poczty było 25 wiorst, gdy gazety przychodziły z tygodniowym
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opóźnieniem i były zresztą cenzurowane, a telefonów nie było. Zelig
przychodził do dworu często, a przesiadywał godzinami w czasie wizyt
pana Irteńskiego, który delektował się rozmowami ze starym Żydem.
Zelig ściśle przestrzegał przepisów Starego Zakonu: wyszedł bez pożegnania i czerwony z oburzenia, gdy zobaczył jak zaproszony do stołu Żyd
lekarz z Sieliby nazwiskiem Rawicz zajada szynkę. Ze śmiercią Zeliga
znikł z okolicy ostatni Żyd, który nosił strój starozakonny. Odszedł z nim
typ Żyda, którego cała ludność chrześcijańska - szlachecka i chłopska otaczała szacunkiem i miłością.
Do rozrywek należały wizyty, które pani Irteńska składała w sąsiedztwie w towarzystwie dzieci. Niektóre z nich były nudne i tylko jazda na
koźle obok furmana stanowiła atrakcję. Dopiero znacznie później potrafił
Tadzio ocenić rozkosz wizyt u „oryginałów”, od których roiły się okolice
Baćkowa. W dzieciństwie jednak największą przyjemnością była jazda
do Kobylanki Jeśmanów, bo był tam o dwa lata tylko starszy od Tadzia
Wacio. Właściciel Kobylanki - Kubuś Jeśman był człowiekiem zacnym,
mądrym i - niepraktycznym. „Pechowiec” - mówił o nim pan Irteński.
Istotnie - choć Jeśmanowie żyli skromnie, a pani Kubusiowa z domu
Koreywianka była dobrą gospodynią, bogata ongi Kobylanka „tajała”
w oczach. Znikł las. Znaczną część gruntów ornych musiano rozparcelować. Sytuację ratowała gorzelnia nabywająca zresztą kartofle u sąsiadów,
bo własnych nie starczało. Tylko dom, wspaniały dom o dwudziestu pięciu pokojach (w Baćkowie było ich tylko dziesięć), był przypomnieniem
dawnego splendoru. Zacny Kubuś Jeśman nie miał gustu. Oszklił śliczny
ganek i w ten sposób zeszpecił klasyczny urok perystylu. Zniósł bramy
wjazdowe i na ich miejsce postawił pasiaste „szlabany” na wzór kolejowych. „Kubuś Jeśman ma dziwne gusta” mówiła pani Irteńska marszcząc
nos. Ale Tadziowi imponowały i szlabany i oszklony ganek. A najbardziej
imponował Wacio, który już był w pierwszej klasie i umiał jeździć konno.
W Kobylance dzieci bawiły się w konie. Wacio był furmanem a Jadwinia
i Tadzio biegali jako konie. Sześcioletnia siostra Wacia Hala biegała z tyłu
jako źrebię. Bardzo też imponował Tadziowi starszy brat Wacia - Oldzio.
Czwartoklasista. Czarne porzeczki nazywał z rosyjska „smrodzinami”
i objaśniał, że się tak nazywają dlatego, że śmierdzą. „Powąchaj” - mówił
podsuwając Tadziowi pod nos garść smrodzin. Porzeczki istotnie śmierdziały. Osobliwością Kobylanki był piorunochron w ogrodzie. Kiedyś
w czasie burzy trzy pioruny jeden po drugim uderzyły w dom kobylański
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nie zabijając jednak nikogo i nie czyniąc szkody prócz odłupanego tu
i ówdzie tynku. Odtąd Jeśmanowie bali się burzy, a Kubuś zbudował
piorunochron. Drugą osobliwością była babka pani Kubusiowej mająca
sto siedemnaście lat. Snuła się po pokojach jak widmo: galaretowato-przeźroczysta twarzyczka pod czepkiem na łysej czaszce. Ile miała lat
na prawdę? Kubuś twierdził, że ma „co najmniej” sto siedemnaście, gdyż
obliczył to na podstawie dokumentu z jej podpisem: mogła go podpisać
tylko jako osoba pełnoletnia. Babcia była dosłownie stworzeniem nie
z tego świata. Nikt z nią nie rozmawiał, ani się z nią witał. Gdy krążyła
po domu jak cień i gdy nowy gość nie wiedział jak się przy niej zachować,
pani Kubusiowa mówiła szeptem: „Proszę nie zwracać na nią uwagi”.
Widmo miało jednak potrzeby bardzo ludzkie: zjadała olbrzymie ilości
surowej szynki i wypijała dziennie 25 szklanek wody.
Czasem odbywały się w Kobylance uroczyste imieniny pana domu.
Wtedy zjazd gości bywał duży. Po kolacji towarzystwo wychodziło przed
ganek i oglądało fajerwerki puszczane przez Oldzia: strzelające pod niebo
rakiety, wykwitające różnymi kolorami rzymskie świece i tryskające
jak młyn diabelski „chińskie koło”. Razu pewnego rakieta nie zgasła
w powietrzu, lecz pękła w krzakach. „Uderzyła w komórkę!” - wrzasnął
Wacio. (Komórką nazywano wychodek wiejski ocieniony krzakami
i spowity chmielem).
Do ewenementów należały wizyty składane w Baćkowie.
O wizytach sąsiadów już była mowa. Do najbardziej ekscytujących
należał przyjazd Węgrzyna czyli Węgra, który zresztą był Słowakiem.
Za milczącym zezwoleniem cała służba folwarczna gromadziła się
w jadalni, gdzie Węgrzyn wydobywał z potężnych łubów i rozkładał swe
towary. Dziewki folwarczne stały jak urzeczone widokiem barwnych
chustek i koralików. Dzieci czekały z biciem serca aż się ukaże dno łubu
z zabawkami. Mniej więcej raz w rok przyjeżdżał stroiciel fortepianów pan
Rapijowski. Był to człowiek ponury i mrukliwy. Nie lubił dzieci i dzieci
go nie lubiły. Był znany na całej przestrzeni Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziemianie odsyłali go końmi od dworu do dworu. Po nastrojeniu
baćkowskiego fortepianu - mahoniowego ze srebrną inkrustacją - jechał
dalej - do Boratycz, Kobylanki lub Ostrowia. Był jedynym stroicielem
wędrownym, toteż darowywano mu zarówno ponure usposobienie jak
i pewne „fantazje”. Tak np. gdy razu pewnego zapomniano w Baćkowie
postawić mu urynał pod łóżkiem, narobił „na złość” do karafki.
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Do rozrywek należały też ekspedycje w obrębie dworu. Stajnia, gdzie
była łagodna Mała Klaczka i zła, bijąca zadem Wielka Klacz oraz łękowaty Kasztan z garbatym nosem przypominającym profile rzymskich
cezarów. Wozownia, gdzie stał przedpotopowy ciężki faeton - nigdy nie
używany - z granatowym siedzeniem przeżartym przez mole. Pewnego
roku znikł jakoś niepostrzeżenie i nikt ni wtenczas, ni potem nie wiedział, co się z nim stało.
W alei lipowej była dziupla w pewnej lipie, a w niej gniazdo szerszeni
zasłonięte do połowy substancją w rodzaju wosku. Tadzio zapuścił
kamień w tę dziuplę. Niedoświadczony: zamiast zaszyć się w pobliskie
krzaki, zaczął uciekać przez otwarty rozsłoneczniony trawnik. Nagle jak
gdyby go obuchem uderzyło po ciemieniu. Była właśnie pora obiadowa.
Pani Irteńska zauważyła, że Tadzio jest czerwony i że nie ma apetytu.
Gdy go rozebrano i położono do łóżka, okazało się, że ma całe ciało
pokryte czerwonymi bąblami. Chorował dwa dni. Takie były skutki
ukąszenia szerszenia. Istnieje legenda, że sześć ukąszeń szerszenia może
zabić konia. Nazajutrz zacny kucharz Józef wybrał się nocą do alei, zalał
dziuplę wrzątkiem, otwór zaś zatkał szmatą. Odtąd Tadzio nabrał dla
szerszeni wielkiego respektu.
Gdy padał deszcz... A deszcze padały coraz częściej. Minęły lata
wczesnego dzieciństwa, gdy śniegi leżały przez sześć miesięcy, a lato
bywało słoneczne i upalne. Klimat się zmienił. Nie była to wyłącznie
imaginacja Tadzia, dla którego dzieciństwo było zawsze słoneczne, a lata
młodzieńcze - dżdżyste. Klimat naprawdę się zmienił. Dokoła Baćkowa
rąbano lasy. A lasy są, jak wiadomo, regulatorem cyklu hydrologicznego.
Las ostrowski Wańkowiczów (ongi wiano którejś z Irteńskich), który łączył
lasy baćkowskie z Berezyną i lasami rządowymi za rzeką, wyrąbano. Przedtem
jeszcze znikły lasy kobylańskie. Las baćkowski pozostał jak wyspa. Minęły
czasy, gdy leśnik Paweł Mironowicz raportował w podnieceniu: niedźwiedź!
(bez „mospanie”). Niedźwiedź z rządowych puszcz nadberezyńskich przemyka się dalej na wschód do puszcz nad Drucią i Dnieprem. Las baćkowski
stał „jak mur” otoczony w promieniu dziesięciowiorstowym pustynią pól
i nieużytków. Wpłynęło to na klimat lokalny. Zamiast lat suchych i gorących
przyszły lata wietrzne, zimne i dżdżyste. Zamiast zim bogatych w głębokie
śniegi przyszły zimy bądź bezśnieżne (do późnej jesieni) bądź mokre. Wspaniały klimat kontynentalny sparszywiał. Zamiast słonecznych wakacji Tadzio
obserwował: w dzień leje - wieczorem niebo się wyjaśnia i błyszczą przesadnie
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mrugające gwiazdy, a lipy w alei głucho szumią - zaraz po wschodzie słońca
gromadzą się chmury i znów leje. Pewnego lata nieuprzątnięte żyto w snopach
na polu porosło. Na przemokłych kłosach zjawiła się złowieszcza „ruń”.
Gdy padał deszcz, eksploracje ograniczały się siłą rzeczy do domu.
Czego jednak tam nie było! W malowanych na czarno szafach, których
rozmiary mogłyby wprawić w lęk ludzi obecnego zniewieściałego pokolenia, kryły się skarby. W jednej z nich były książki. Oprawne w płótno
roczniki „Tygodnika Ilustrowanego” i „Wędrowca”. W „Wędrowcu”
była powieść fantastyczna w tłumaczeniu z francuskiego z rysunkami.
Autor przewidział w niej (w końcu XIX wieku!) telefony z telewizją. Był
też rocznik tygodnika humorystycznego „Wolne Żarty” z roku 1854-go.
Głównym ilustratorem tego pisma był już wtedy Franciszek Kostrzewski.
Jego to ilustracje zdobiły poczciwą satyrę na ówczesnego utracjusza skąpiącego żonie na najpotrzebniejsze wydatki domowe, lecz wyrzucającego
dziesiątki rubli „w assygnatach” na libacje z przyjaciółmi i harfiarkami
w pobliskim mieście. Na gorzkie wymówki żony zwykł był odpowiadać:
„Cóż ty sobie myślisz, że u mnie Kalifornia czy co?!”. (Szóste dziesięciolecie ubiegłego wieku było okresem gorączki złota w Kalifornii). Czy
Tadzio spodziewał się, że ta - ongi złotodajna - Kalifornia stanie u kresu
jego życiowej wędrówki?.. Była też w „Wolnych Żartach” parodia tragedii
greckiej pt. „Medea”. Tadzio uczył się na pamięć i deklamował:
KREON: Dać ci kazałem przez mego nadwornego mówcę (wskazuje
na Orfeusza)
Sto rubli w assygnatach i dziesięć w gotówce.
JAZON: Tego nie otrzymałem.
ORFEUSZ: (biorąc go na stronę)
Oddać je poleciłem na moralnie zaniedbane dzieci.
JAZON: A to z jakiej przyczyny?
ORFEUSZ: Milcz, radzę ci szczerze i pomnij na Medeę...(Jazon spuszcza głowę)
KREON: Oto zegarek genewski z dewizką!
Niech ci werk jego w ranki i wieczory
Przypomina, że są na świecie potwory.
JAZON: A, a propos potworów... To jest nie a propos.
Ale tak - wszak wiadomo przed całą Europą,
Że niegdyś klnąc się i niebem i piekłem
Przyrzekłeś mi swą córkę.
59

pawlikowski_dziecinstwo.indd 59

2011-11-29 02:32:56

Michał K. Pawlikowski

KREON: Tak, prawda, przyrzekłem.
A choć to było pono dnia pierwszego kwietnia,
W mym sercu dotrzymania chęć panuje szczera.
CHÓR GREKÓW I GRECZYNEK: Wszak Kreuza pełnoletnia! Niechże
Kreuza wybiera! KREUZA: O ty, coś z nieprzyjaciół krwawy usłał
gazon,
W dniu dzisiejszym ode mnie nie weźmiesz arbuza.
CHÓR GRECZYNEK: Hurra! Niechaj żyje Jazon!
CHÓR GREKÓW: Hurra! Niech żyje Kreuza!
Tragedia była zresztą gryzącą satyrą na mody damskie w połowie zeszłego stulecia, tj. krynoliny. Kreuza zginęła nie od sukni zatrutej, lecz od
sprężyny w krynolinie, która przebiła jej oko i mózg:
MEDEA: Ha! Wiedziałam, że ona (krynolina) taki owoc wyda,
Gdyż ją między starzyzną kupiłam u Żyda.
Parodia parodią, a w jednej z szaf wisiała wypłowiała krynolina babuni
Irteńskiej. Ku wielkiemu żalowi dzieci babunia ani nie pozwalała dzieciom
bawić się krynoliną, ani nie chciała w nią się ubrać. Krynolina znikła z szafy w sposób równie tajemniczy, jak staroświecki faeton z wozowni.
Były też w szafie bardzo stare roczniki „Przyjaciela Dzieci” z gwiazdkowymi opowiadaniami Dickensa. Z ilustracjami. Straszliwy duch Marleya
nieraz potem śnił się Tadziowi. Czytając „Życie syzyfowe” panny Józefy
Szebeko lub „Placówkę” Prusa dziwił się Tadzio, że chłopi w tych opowieściach mówią nie po chłopsku (tj. białorusku), lecz po polsku. Leżąc
na kanapie i gryząc jabłka lub orzechy zaczytywał się też „Kądzielą”,
„Strasznym dziaduniem” i „Magnatem” Rodziewiczówny, albo brał na
chybił trafił czerwony ze złoceniami tomik Biblioteque Rose i delektował
się nieszczęściami Sophie lub przygodami generała Dourakine, który
tak pokochał powstańców polskich, że razem z nimi osiadł na stałe
we Francji w pobliżu oberży pod Aniołem Stróżem. Gdy babunia była
w dobrym humorze, pokazywała mu książkę z lat własnego dzieciństwa.
Dziewczynki na kolorowych rysunkacn miały krótkie spódniczki i długie majtki do kostek. Mamusia strofowała przy stole córkę: „Helenko,
nie lej się! Sukienka biała!”.
Były i inne skarby w czarnych szafach. Mniej więcej raz do roku wietrzono ich zawartość. Na światło dzienne zjawiał się mundur szlachecki
dziada Hektora Irteńskiego. Ze szpadą. Był pamiątką jeszcze z czasów
przedpowstaniowych; przed powstaniem bowiem, gdy marszałkowie
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szlachty byli obierani, noszenie munduru szlacheckiego uchodziło.
Po powstaniu, gdy marszałkami byli Rosjanie nominaci, żaden normalny
i szanujący się Polak munduru nie wkładał. Zjawiała się też dziadowska
szkatułka czeczotkowa - rodzaj neseseru - w której wśród mnóstwa
skrytek przypominających szkatułkę podróżną Cziczikowa były różne
przyrządy toaletowe, jak np. specjalne sztyfty z kości słoniowej do dłubania w uszach.
W czasach i stronach, gdzie o społecznej pomocy lekarskiej nie było
nawet mowy, gdzie najbliższy lekarz mieszkał w Świsłoczy o 25 wiorst,
gdzie najbliższy szpital (uważany zresztą za mordownię, skąd nikt żywy
nie wychodził) był o 60 wiorst w Bobrujsku, pomoc lekarska udzielana
przez dwór była czymś bardzo istotnym, choć zwykłym. Obszerna
apteczka przy śpiżarni zawierała najpotrzebniejsze środki: karbol,
maść cynkową, krople cynkowe do oczu, jodoform, kollodium, jodynę.
Babunia, zwana przez chłopów i służbę „starą” panią, wyznawała homeopatię i miała we własnej szafie apteczkę prywatną: kolorowe pigułki
wielkości ziarnek maku w miniaturowych ampułkach - na wszelkie
dolegliwości - od epilepsji do kataru nosa. Apteczka babuni nie miała
większego powodzenia. Pacjentów odstraszał drobny rozmiar pigułek
homeopatycznych. Jak człowiekowi dorosłemu może pomóc ziarnko
maku? Natomiast poradnię „młodej” pani odwiedzano chętnie. Nie było
dnia bez paru pacjentów. Przychodzili mężczyźni z okropnymi ranami
na rękach i nogach. Przychodziły wychudzone kobiety skarżące się na
bóle „w środku”. Przyprowadzano dzieci z ropiejącymi oczami. Nieraz
pani Irteńska dokonywała - w zaduchu ropy i jodoformu i wśród cichych
westchnień pacjenta - zabiegu chirurgicznego. Wrażliwy Tadzio „patrzeć
na to nie mógł” i uciekał do dziecinnego pokoju. Kiedyś przyszedł Karp cieśla olbrzymiego wzrostu z rudą brodą. „Zuby balać” - oznajmił krótko.
Pani Irteńska dała mu jakieś lekarstwo, poczem umówiła się z nim, żeby
przyszedł za kilka dni na jakąś robotę do dworu jako „odrobotek” za
wóz drzewa. Karp jednak nigdy się więcej nie zjawił. W parę dni później straszna wieść wstrząsnęła Baćkowem: Karpa zabito w czasie bójki
pijackiej. Poszedł w niedzielę do Żalina i tam w tajnej karczmie najprzód
pił z młodzieżą ze wsi Baćków, a potem zasiadł do gry w oczko (zwanej
również „witentem”) i do gry w gałki. Oczko nie wymaga komentarzy, bo
jest grą powszechnie znaną. Gałki wyszły później z mody i Tadzio nigdy
się nie dowiedział na czym ta gra polegała. Zapewne był to rodzaj ruletki
61

pawlikowski_dziecinstwo.indd 61

2011-11-29 02:32:56

Michał K. Pawlikowski

białoruskiej. Podobno Karp szachrował w grze. Rozwścieczeni partnerzy
rzucili się na nieuczciwego gracza i zamordowali go w sposób bestialski.
Gdy nazajutrz zjawił się stanowy prystaw z uriadnikiem znaleźli ciało
zmasakrowane straszliwie. Twarz i klatka piersiowa były zmiażdżone
podkówkami ciężkich butów. Śledztwo nie dało wyników. Aresztowano
wprawdzie dwóch młodzieńców, których fama wiejska uważała za najbardziej winnych, ale śledztwo wykazało, że wielu innych też brało udział
w krwawej bójce. Sędzia śledczy sprawę umorzył. Ale stało się coś innego.
Oto obaj młodzieńcy umarli wkrótce na galopujące suchoty. „Kara Boska” - mówiła stara Marianna. Kara czy nie kara - tragiczny wypadek
z Karpem pozostał na zawsze w pamięci Tadzia. Był pierwszą w życiu
lekcją poglądową gwałtu. Na zawsze zapamiętał „poczciwe” oczy i rudą
brodę Karpa, gdy ten przyszedł z oznajmieniem, że „zuby balać”. Nigdy
nie mógł opędzić się wspomnieniu, jak starsi rozmawiali półszeptem ze
stanowym prystawem o tych śladach podkówek na twarzy i piersi Karpa.
I odtąd innym okiem patrzał na chłopów białoruskich zdejmujących
czapki przed powozem dworskim. Do wypadku z Karpem - chłopem
była istota poczciwa, której zazdrościł wielu rzeczy. Tylko chłopu wolno było jeść jabłko z tak smakowitym mlaskaniem, że słychać je było
w całym folwarku. Tylko chłop wycierał usta dłonią po jedzeniu. I tylko
chłop umiał pluć przez zęby cieniutkim strumieniem trafiając o dziesięć
kroków w upatrzone z góry miejsce.
Mowa była o Mariannie. Tadzio pamięta ją już jako pomarszczoną i wyschniętą staruszkę. A ponoć słynęła za młodu z piękności i lekkich obyczajów. W kronice rodzinnej zachowała się dyskretnie szeptana legenda,
że stryj samobójca, Ludomir Irteński miał z nią romans. Faktem było, że
syn Marianny kowal Hryhor (ten sam, który był podejrzany o podpalenie
gumna) miał nos i oczy przypominające szlachetne rysy rodu Irteńskich.
Marianna stała się na starość zamawiaczką i znachorką. Ze świetnym
wynikiem zamówiła okropną różę na nodze mademoiselle Marie. Siadła
na łóżku o zachodzie słońca, patrzała w okno, szeptała jakieś zaklęcia
i spluwała na stronę. Pomogło. Gdy mały Kazio źle sypiał (robaki?) radziła pani Irteńskiej nasypać do łóżeczka pod głowę kwiecia makowego
mówiąc, że u nich na wsi wszystkie matki tak robią (por. „Pan Tadeusz”,
księga III, wiersz 309). W niedziele upijała się i urządzała awantury na
ulicy wiejskiej. Ludzie ustępowali z drogi, bo się jej bali uważając za
czarownicę. Szeptano o niej, że co roku w dzień zaduszny chodzi nocą na
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mogiłki wiejskie - samotnie - aby złożyć na grobach ofiarę jadła i napoju.
Były to więc Dziady! Skromne, bez przewodnictwa Koźlarza, Huślara,
Guślarza, prywatne, ale Dziady! (Kto dziś zbada, ile takich prywatnych
„uczt kozła” ostało się na ziemiach dawnej Litwy jeszcze w wieku XX!).
Dwór niósł wsi pomoc lekarską i - w miarę okoliczności, pomimo
prześladowań ze strony władz rosyjskich i kleru prawosławnego - również
oświatę. O oświacie jeszcze pomówimy. Tu chcę podkreślić, że dwór ani
myślał wsi „polonizować”. Odwrotnie - zachęta i pielęgnowanie języka,
folkloru i obyczaju białoruskiego były uważane za jedynie skuteczny (no
i legalny) sposób walki z rusyfikacją. We dworze po polsku mówił rządca,
bo był Polakiem. Po polsku mówił ekonom, bo się rekrutował ze szlachty
zaściankowej, której językiem domowym był język polski. Po polsku
uczyli się szybko mówić lokaje, kucharze, furmani i leśnicy, bo uważali to
za swego rodzaju szyk: bądź co bądź język polski był językiem pańskim.
Ale z parobkami i gospodarzami wiejskimi mówiło się tylko po białorusku.
Poprawne i płynne mówienie po białorusku było jakby swoistym stylem.
Wyśmiewano i tępiono zarówno rusycyzmy jak polonizmy. Naigrawano
się dobrodusznie z babuni, która pochodziła z Wołynia i nigdy nie opanowała białoruszczyzny należycie. Pani Irteńska pokpiwała też z męża,
który bawiąc na wsi tylko dorywczo, rozmawiał z chłopami jakimś rosyjsko-białoruskim żargonem. Znajomość przysłów, piosenek i wierszyków
białoruskich (nieraz sprośnych) obowiązywała na równi ze znajomością
polskiej literatury patriotycznej. W latach późniejszych, gdy Tadzio był
w starszych klasach gimnazjum, zbierało się wieczorami w Mińsku grono
kolegów z rodzin ziemiańskich i recytowało bajki białoruskie lub chełpiło
się nawzajem znajomością rzadkich, mało znanych wyrazów białoruskich.
No i pamiętać trzeba fakt dyskretnie przemilczany przez dzisiejszych
„literaturoznawców” białoruskich, że kolebką białoruszczyzny literackiej
był dworek polski, względnie polska zagroda drobnoszlachecka. Pod
względem emocjonalnym podział społeczeństwa w Mińszczyźnie (a podobnie działo się i w innych guberniach litewsko-białoruskich od Niemna
do Dniepru) był z grubsza taki: przyjacielem dworu był chłop białoruski
i polski szlachcic zaściankowy, - wrogiem: pop, „sielski” nauczyciel
i stanowy prystaw. Dwory, które próbowały „polonizacji” były bardzo,
bardzo nieliczne. Polonizacja zresztą była niemądra, powierzchowna i nie
przynosiła żadnych wyników. Domorosłych polonizatorów uważano
za najgorszego gatunku dziwaków, lub - co jeszcze gorsze - za endeków.
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Jeszcze o pomocy lekarskiej. Pospolita skłonność myślowa, która nam
każe oceniać przeszłość w świetle zjawisk i poglądów dzisiejszych, wywoła może lekceważący uśmieszek na wspomnienie apteczki i poradni
pani Irteńskiej. Toteż warto wspomnieć o innej akcji sanitarnej - masowej. Latem roku 1901, gdy Tadzio miał lat siedem, w Baćkowie i okolicy
wybuchła epidemia ospy. Sprawa wyglądała poważnie: nie było dnia,
aby w tej lub innej wsi ktoś nie umarł. Władze rosyjskie odniosły się do
epidemii z tą samą niezaradnością, z jaką w kilka lat później do szalejącej
w Petersburgu i innych miastach rosyjskich cholery. Zaalarmowane przez
pana Irteńskiego władze powiatowe w Ihumeniu i Bobrujsku (Baćków
leżał w powiecie ihumeńskim na samej granicy powiatu bobrujskiego)
odpowiedziały, że nie mają ani środków, ani lekarzy, ani felczerów. Wtedy pan Irteński ujął sprawę w ręce własne. Wynajął z Mińska na kilka
tygodni lekarza i dwóch felczerów oraz zakupił parę skrzyń szczepionek.
Rozpoczęło się masowe szczepienie. Służba dworska i parobcy poddawali
się szczepieniu bez protestu. Z chłopami bywało rozmaicie. Niektórzy
z nich nie rozumieli jak można „na zdarowam ciele bol rabić” i nie dawali
się szczepić. Ci, co się zgadzali, uważali, że robią „panu” łaskę i w trakcie
operacji szczepienia wypraszali różne ulgi: a to darowanie „odrobotku”,
a to prawo paszy dla krowy, a to wóz drzewa z lasu. Odmówił również
szczepienia kucharz Michał twierdząc, że miał ospę w dzieciństwie. Zachorował i umarł w strasznych męczarniach. Tadziowi ospa się przyjęła.
Jako immunizowany asystował lekarzowi, felczerom i pani Irteńskiej
przy wizytach na folwarku i we wsi. Odwiedził też umierającego Michała.
Ujrzał straszliwy szkielet pokryty strupami.
Akcja przeciwospowa kosztowała pana Irteńskiego ładną sumkę.
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Rozdział IV

Borsukowa Grzęda

Na północ od Baćkowa biegła droga. Nazywała się drogą borsuczyńską,
bo prowadziła do zaścianka Borsuczyna, zwanego też Borsukową Grzędą.
Była to właściwie droga polna rozdzielająca grunty orne Baćkowa. Mało
kto korzystał z niej dla dalszych podróży. W czasie robót w polu panował
na niej ruch: włóczono pługi, sunęły stępa kary ze snopami, z donośnym
brzękiem wracały z gumna kary puste po nowy ładunek snopów, żniwiarka MacCormicka wyciskała szerokim kołem w aksamitnym kurzu
fresk mechaniczny. Droga była wąska. Wozy mijały się z trudem. Pusty
dawał drogę pełnemu. Droga miała kształt płytkiego rowu, bo zamiast
skarp biegły bokami równoległe dwa wzniesienia z wydeptaną twardą
ścieżką. Na wzniesieniach rosły babki, cykorie i dzikie goździki. Nieraz
zwisały z nich krople dziegciu zapożyczone z osi chłopskich kolos.
Droga od dworu aż do granicy pól baćkowskich szła idealną linią
z południa na północ. Gdy przychodziło południe cień kładł się dokładnie wzdłuż drogi i wtedy ekonom dawał - bez potrzeby spoglądania na
cebulowaty zegarek tombakowy - hasło do „południowania” czyli lunch-time’u białoruskiego.
W końcu drogi, o półtorej wiorsty od Baćkowa, był zaścianek Borsuczyna zamieszkały przez Huszczów herbu Róża. Siedzieli tam od czasów
zamierzchłych. Kiedy zostali szlachtą? - „Sam Bóg to pamięta”. Jedna
rzecz była pewna: przodkowie ich nie przybyli ani z Ziemi Dobrzyńskiej, ani z innej ziemi polskiej, lecz byli od wieków osiedleni na Litwie
i pochodzili z pradawnych mieszkańców ziem litewsko-białoruskich.
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Wyspy i wysepki takich zaścianków były hojnie rozsiane wśród morza
wsi białoruskich na całej przestrzeni Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Mieszkańcy zaścianków nie byli bogaci: niektórzy z nich mieli wprawdzie zagrody pięknie zagospodarowane i zasługujące z punktu widzenia terminologii rosyjskiej na miano „kułackich”; większość mało się
jednak różniła ekonomicznie od otaczającego chłopstwa białoruskiego.
Ale różnili się wyglądem: szlachcianki były zawsze obute i żęły w rękawiczkach (czy przędły w rękawiczkach - tego Tadzio nie stwierdził).
Mężczyźni chodzili nie w świtkach, lecz „z waszecia” w ciemnych surdutach, a na głowie mieli albo kapelusze (zupełnie nie noszone przez
chłopów w tych okolicach Białej Rusi) albo maciejówki. Wszyscy byli
nabożnymi katolikami i nie było mowy, aby opuścili mszę niedzielną
w dalekiej Świsłoczy, dalekiej Berezynie lub dalekim Kliczewie. Wszyscy mówili po polsku osobliwym językiem, takim jakim mówiono za
Mickiewicza i dawniej. Wyjaśnienie tego fenomenu językowego było
proste: szlachta zaściankowa, choć osiadła na ziemiach Białej Rusi od
kilkuset lat, nie wsiąkła w otaczającą ją masę chłopską i nie zasymilowała się. Zachowała język polski, ale była pozbawiona kontaktów z szerokim światem, a więc z rozwojem języka i literatury. Gdy dwór czytał
polskie gazety, czasopisma i książki, i nadto miał możność kształcenia
dzieci w szkołach polskich lub w domu przez guwernerów, zaścianek
czytał kalendarz, książkę do nabożeństwa albo i nic nie czytał. Język
więc przechodził z pokolenia na pokolenie wyłącznie w drodze tradycji
ustnej. Dzięki temu uchował się w takiej postaci, w jakiej był w końcu
XVIII i na początku XIX stulecia. Czar „Pana Tadeusza” i „wczesnego” Mickiewicza objawił się Tadziowi z całą mocą w czasie rozmów
ze szlachtą borsuczyńską. Jej latynizmy (nieraz używane bez sensu),
archaizmy i prowincjonalizmy „pachniały” Mickiewiczem, pachniały
jak „wianek rękami wieśniaczki osnuty z modrych bławatków i zielonej
ruty”. Strzegąc dawnego obyczaju, zaściankowicze zachowali dumne
poczucie szlacheckiego pochodzenia i trzymali się uparcie szlacheckich
dokumentów, choć wobec skromnych środków pieniężnych procedura
„probowania szlachectwa papierami” w petersburskim departamencie heroldii drogo ich musiała kosztować. Pan Irteński nieraz mówił
Tadziowi: „Daj Boże, żeby połowa dzisiejszych parweniuszy ziemiańskich, zwłaszcza w Królestwie, miała papiery w takim porządku
jak Huszczowie!”.
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Zaścianek zależał, rzecz prosta, od dworu pod wieloma względami.
W zależności tej były echa dawnego stosunku „klienteli” do dworów
magnackich. Od dworu zależały liczne świadczenia: opał z lasu, pasza
w lesie i na pastwiskach, posady ekonomskie i inne. Ale demokratyzacja niewoli stworzyła równość psychiczną. Szlachcic zaściankowy miał
respekt do obywatela, ale zarazem czuł się panem na zagrodzie. Jeśli bez
umiarkowania i bez żadnego uzasadnienia tytułował obywatela „panem
sędzią” lub „panem prezydentem”, czynił to wyłącznie siłą przyzwyczajenia, odziedziczonego w prostej linii po tytułomanach z „Pana Tadeusza”.
Stosunek Zaścianka do Wsi był dobrosąsiedzki. Dochodziło czasem do
zatargów. I jak nie miało dochodzić? Dwór z reguły był wspaniałomyślny
i nieraz darował chłopu drobną kradzież leśną lub szkodę w polu. Szlachcic zaściankowy trząsł się nad swą własnością z „kułacką” zaciętością
i przewinień takich nie puszczał płazem. Toteż „obywatel” był w oczach
chłopa „panem” - czasem „panem z panów” - zaś szlachcic zaściankowy
był po prostu „szlachcicem”, przy czym wyraz ten często nabierał w ustach
chłopa brzmienia pogardliwego - coś jak wyraz „ciarach” w Królestwie.
No a chłop - zły sąsiad - stawał się w ustach szlachcica „hadem”.
Dwór dbał o intelektualny poziom Zaścianka. Przeczytane gazety,
tygodniki, powieści Kraszewskiego i naturalnie Trylogia (w tanim
wydaniu jubileuszowym) krążyły po zaściankach. Jedna z Huszczówien
„płakała - tak płakała”, gdy pan Wołodyjowski „odebrał sobie życie”.
A pan Hipolit Huszcza oświadczył, że gdyby zaszła potrzeba, to by się
przekradł z oblężonego Zbaraża. Przed rokiem 1905 nie było mowy
o założeniu szkółki polskiej w Baćkowie. Ryzyko było zbyt wielkie: za
mniejsze przewinienia wędrowano „do miejscowości niezbyt oddalonych” (wedle uroczej terminologii urzędowej rosyjskiej). Ale po rewolucji
1905 powstała szkółka dla dzieci „katolickich”: w kraju „iskoni russkim”
nie było mowy o dzieciach „polskich” z dworu i zaścianka. Było to też
nielegalne, ale duch już był inny i strach mniejszy. Pan Irteński trochę się
marszczył, ale pani Irteńska postawiła na swoim. Szkółka zaczęła działać.
Uczono dzieci polskiego z elementarza Promyka i historii polskiej. Oczywiście trzeba było płacić łapówki uriadnikowi i stanowemu prystawowi.
Ale najgorszym wrogiem, bo tajnym, był pop ostrowski. I on dostawał
łapówki. Ale stanowy prystaw ostrzegał poufnie, że pop ostrowski to
taki człowiek, co weźmie a potem pośle donos anonimowy. Jakoś jednak
do tego nie doszło. Szkółka w Baćkowie (i innych dworach) przetrwała
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do roku 1915, gdy została oficjalnie uznana przez władze rosyjskie jako
należąca do sieci szkolnej założonej przez mińskie towarzystwo pomocy
ofiarom wojny dla dziatwy „bieżeńskiej” z Kongresówki.
„Maćkiem nad Maćkami” w zaścianku borsuczyńskim był Daniel
Huszcza, postać już legendarna, bo zmarł na parę lat przed przyjściem
na świat Tadzia. Duch jego żył jeszcze przez wiele lat we wspomnieniach
i opowiadaniach. Był patriarchą rodu Huszczów, cieszącym się nie tylko
w zaściankach, ale i we dworach, a nawet u chłopstwa autorytetem człowieka świadomego prawa jak i gospodarstwa. Czy wojował z kimkolwiek?
Czy chodził „do lasu” w roku 1863? O tym kroniki ustne wyraźnie nie
wspominały, choć zdaje się nie ulegać wątpliwości, że miał z „lasem” jakieś związki. Łączyła go przyjaźń z niedoszłym powstańcem Ludomirem
Irteńskim. O tych sprawach nawet po roku 1905 lepiej było nie mówić
głośno - wszyscy natomiast zgodnym chórem sławili go jako człowieka
wielkiej powagi, rozumu i zacności.
Za dzieciństwa Tadzia codziennym niemal gościem Baćkowa była pani
Stefanowa Huszczowa. Wpadała bez żadnego interesu „to bokiem to skokiem”, jak się wyrażała, aby poplotkować z paniami Irteńskimi, ochmistrzynią, ekonomem. Wiedziała o wszystkim, co się dzieje we dworach,
zaściankach i wsiach w promieniu dwudziestu wiorst: komu się dziecko
urodziło, kto pobił żonę, komu krowa zdechła po objedzeniu się świeżą
koniczyną, kto z kim żyje, komu się punia spaliła, kto złamał nogę. Taka
„to bokiem to skokiem” wpadająca „gazeta ziemianów” musiała być rozkosznym źródłem wiadomości dla nudzących się dorosłych. Dzieci ją kochały, bo była żywa, wesoła i znała moc bajek. Miała oryginalne poglądy
na wychowanie kobiet, tak np. powiedziała kiedyś pani Irteńskiej (Tadzio
dowiedział się o tym oczywiście w wiele lat później), że edukacja młodej
kobiety nie jest ukończona dopóki się jej nie nauczy siusiać w pozycji
stojącej. Pani Stefanowa znikła na zawsze z okolic Baćkowa, kiedy syn jej
Geniczka (akcent na pierwszej zgłosce!) dostał posadę oficjalisty w majątku Łoszyca Eustachego Lubańskiego pod Mińskiem. Przypomniała
się Tadziowi, już dorosłemu, gdy pan Jan Michniewicz - bogaty szlachcic
na osobnej dziesięciowłókowej zagrodzie obok Baćkowa - opowiedział
następującą historię z życia Geniczki i jego matki w dalekiej Łoszycy.
Geniczka postanowił się ożenić mając już po czterdziestce. Wybrał sobie
szlachciankę dość urodziwą, ale już niemłodą. Pani Stefanowa nie troskała się o posag przyszłej synowej, ale dręczyło ją podejrzenie czy panna
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w jej wieku mogła uchować w nietykalności wianuszek dziewictwa. Toteż
gdy po uczcie weselnej państwo młodzi poszli do sypialni, ukryła się po
ciemku w sąsiednim pokoju nasłuchując i oczekując dalszych zdarzeń.
Po pewnym czasie drzwi sypialni otwarły się i stanął w nich Geniczka
w koszuli nocnej ze świecą w ręku. Blask świecy rozjaśniał przód koszuli,
a na niej wyraźne ślady utraconego przez pannę młodą dziewictwa. Pani
Stefanowa rozczuliła się i podszedłszy do syna uściskała go mówiąc:
„Winszuję ciebie, Geniczka, że żona twoja taka poćciwa”.
- Ale skąd pan, panie Janie, zna te wszystkie szczegóły? - spytał Tadzio
pana Michniewicza.
- Jak to skąd? - obruszył się pan Michniewicz i wyjaśnił, że Geniczka
sam mu opowiedział, a na dodatek na pytanie, czy panna młoda na pewno była dziewicą, zaznaczył, że była „całką” nie tylko „sprawiedliwą”, ale
i „wrośniętą”.
- Co znaczy „wrośnięta”? - dopytywał Tadzio.
W odpowiedzi pan Michniewicz śmiał się w sobie właściwy sposób,
tj. szczerząc niepokalanie białe zęby i zasłaniając od czasu do czasu dla
przyzwoitości kułakiem usta. Sam dobrze nie wie co oznacza termin
„wrośnięta”, ale domyśla się, że chodzi o ciasną całkę. Tadzio nieraz
odwiedzał zagrodę Jana Michniewicza i popijając samogon (działo się
to latem 1918 roku) zagryzany smakowitą baraniną wędzoną (przysmak
nigdzie nie spotykany poza zagrodami szlacheckimi nad Berezyną, kazał
sobie powtarzać po kilka razy historię o poćciwej żonie Geniczki.
Inną osobistością borsuczyńską jak najściślej związaną z życiem
w Baćkowie był kuzyn wspomnianej pani Stefanowej, pan Hipolit
Huszcza, który się podpisywał po staroświecku „H:Huszcza” - z dwukropkiem po literze imienia. W młodości gospodarzył na swej zagrodzie
w zaścianku. Później ożeniwszy się i wziąwszy za żonę pewną sumkę
w gotówce, wydzierżawił od Irteńskich folwark Ossów. Tadzio uwielbiał
wizyty w Ossowie, dokąd pani Irteńska jeździła zarówno w sprawach
dzierżawy, jak i w celach towarzysko-sąsiedzkich. Powóz baćkowski był
spotykany w Ossowie zajadłym szczekaniem pięciu czy sześciu psów
podwórzowych. Gdy ktoś z domowników uciszył rozwścieczone kundle,
wchodziło się do środka. Domek w Ossowie był właściwie obszerną chatą
chłopską: pośrodku była sień bez okien, w której po ciemku rozlegało
się chrumkanie świń albo gdakanie kur. Po obu stronach sieni były
dwie duże izby mieszkalne. W izbie na lewo prócz łóżek z włóczkowymi
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pokryciami i stertą poduszek była twarda lecz pojemna kanapa, stół
politurowany, a na ścianie obligatoryjna tablica modlitw: „Pokój temu
domowi”. Pani Hipolitowa zaściełała kolorowy obrus i przynosiła: topiony miód ze świeżymi ogórkami, miód „w plajstrach” dla amatorów
i półmisek razowego chleba. Przyjemnie było ssać kleiste plastry i żuć
wosk. Jeszcze przyjemniej - rozciąć ogórek na dwie połówki i jeść miąższ
łyżką maczaną w miodzie. Razu pewnego wybrano się do Ossowa z gośćmi - państwem Rożnieckimi z Osmołówki i ich gościem młodym studentem prawa uniwersytetu warszawskiego Wacławem Makowskim, który
w dwadzieścia lat później miał się stać profesorem prawa karnego, jeszcze
później ministrem, a w końcu marszałkiem senatu. Tadzio zapamiętał
bladą twarz, palące czarne oczy i ciemną bródkę studenta, który z emfazą
deklamował jakieś wiersze. W kilka lat później Pan Hipolit został ekonomem w Baćkowie. Pani Irteńska uważała go za niedołęgę. Pan Irteński
czuł do niego wielką słabość. Lubił z niego dworować, a mając skłonność
do niewinnych żartów rymowanych nieraz powtarzał:
Panie Hipolicie,
Po co skrycie
Robisz nadużycie.
Pan Hipolit uśmiechał się dobrodusznie i gładził długą ciemną brodę
ze śladami siwizny. Wierszyk o „nadużyciu” był skomponowany bez
ukrytej intencji tj. tylko dla rymu. Okazało się jednak po paru latach,
że pan Hipolit, choć na pozór dobroduszny i nawet „niedołęga”, potrafił
pilnować swych interesów lepiej niż baćkowskich. Udowodniono mu
szereg drobnych nadużyć przy sprzedaży kartofli do sąsiednich gorzelni. W rezultacie stracił posadę ekonoma i dzierżawę Ossowa. Wrócił
do gospodarki na własnej zagrodzie w Borsuczynie i odtąd był rzadko
widziany w Baćkowie.
W pamięci Tadzia zachowała się jego długa broda i powiedzonko:
„niczehutko”.
Szczególną kategorię drobnej szlachty stanowiła szlachta osiadła na
osobnych, nieraz pokaźnych zagrodach. Wedle nomenklatury sowieckiej
należałoby ich nazwać wielkim kułactwem, wedle polskiej - drobnym
ziemiaństwem. Istotnie, ich zagrody miały czasem po kilkanaście włók
ziemi ornej z odpowiednią ilością łąk i lasu. Nieraz bywali o wiele zasobniejsi w grosz gotowy od niejednego „obywatela” i niejeden z obywateli
kołatał u takiego kułaka o pożyczkę. Ekonomicznie stali więc o wiele
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bliżej ziemiaństwa niż szlachty skupionej w zaściankach i okolicach.
Obyczajowo jednak niczym się nie różnili od zaściankowiczów i dlatego
zaliczano ich ryczałtem do szlachty zaściankowej. Jedna cecha różniła ich
od obywateli-ziemian. Obywatel, nawet najpracowitszy, nigdy by się nie
splamił pracą czysto fizyczną wykonywaną z musu. Innymi słowy, nieraz
kosił dla sportu lub by pokazać leniwemu parobkowi jak trzeba władać
kosą, lecz nigdy nie stanął w rzędzie kosiarzy dla wykonania normalnej
pracy. (Takie herezje zdarzały się tylko jakimś panom Ljowinom w głębokiej Rosji).
Zagrodowiec natomiast, którego zagroda i szkatuła nieraz imponowały
sąsiadowi-obywatelowi i który często miał więcej parobków od tegoż
obywatela, chodził za pługiem, kosił siano i koniczynę, zwoził snopy - na
równi z zaściankowiczem lub chłopem. Jednym z takich zagrodowców
był wspomniany pan Jan Michniewicz. Było ich w okolicach Baćkowa
więcej: Witkowscy, Tumiłowicze, Szpilewscy, Kandybowie. Każdy z nich
był o wiele bogatszy od zacnego potomka półmagnaterii - kochanego
Kubusia Jeśmana z Kobylanki! Ale wśród tych zagrodowców szczególne
miejsce zajmował pan Karabanowicz.
Dzieje fortuny pana Karabanowicza należą do legendy, którą nazwałbym kompleksem skarbów. Tęsknota do skarbów tkwi w naturze ludzkiej
i jest zapewne tak stara jak ludzkość. Połowa bajek wszystkich ludów na
całym świecie opiera swój wątek na niezwykłych przygodach poszukiwaczy skarbów. Legenda o kwiecie paproci jest związana z ukrytymi w lesie
skarbami. O skarbach marzą i gawędzą noc całą przy ognisku stepowym
chłopi u Czechowa. O możliwości znalezienia „skarbu” przemyśliwa dyskretnie człowiek wykształcony; kompleks skarbu leży u podstawy wszelkiej gry hazardowej, choćbyśmy twierdzili, że jest inaczej. A w bogatej
i rzekomo zmaterializowanej Ameryce istnieją całe koncerny ze sporym
kapitałem i hałaśliwą reklamą, mające na celu zarówno „reklamowanie”
skarbów „pewnych” (jak np. sztab złota spoczywających na dnie morza
w zatopionych okrętach), jak i skarbów legendarnych. Co tkwi na dnie
tego kompleksu: pospolita chęć łatwego zysku? Urok przygody? Może
tkwiąca w najbardziej prozaicznych duszach potrzeba rozładowania
potężnego, choć wstydliwie ukrywanego, akumulatora poezji? Może
wszystkie te trzy elementy razem wzięte?... Ale wracam do Karabanowicza. W połowie zeszłego wieku ojciec jego mieszkał na zagrodzie paru
włók ziemi ornej i lasu. Zagroda leżała o kilkanaście wiorst na wschód
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od Baćkowa w głuchym zakątku. Był wdowcem i żył dostatnio przy
pomocy trzech dorosłych synów i paru parobków. Pewnej wiosny postanowił zająć się oczyszczeniem obory. Jak wiadomo od czasów króla Augiasza oczyszczenie obory (czy stajni, bo to na jedno wychodzi) należało
do przedsięwzięć ciężkich i niecodziennych. Toteż pan Karabanowicz
przybrał sobie do pomocy nie tylko domowników, lecz paru robotników
z pobliskiej wsi. Pracę herkulesową rozpoczęto o świcie i pracowano kilka
godzin bez przerwy, bodąc widłami i łopatami wonne pokłady wystałego
gnoju krowiego. W pewnej chwili widły jednego z robotników uderzyły
w coś twardego z taką siłą, że ząb pękł w połowie. Robotnik zaklął. Kamień? Nie, nie kamień. Otarł wiechciem słomy powłokę oleistej gnojówki
z wypukłej powierzchni wywróconego dnem do góry kotła żelaznego.
Robotnicy przer
wali pracę i zaczęli się dzielić uwagami. Pan Karabanowicz wyjrzał
przez drzwi obory na dość wysoko już tkwiące w niebie słońce: do pory
południowania pozostawała jeszcze dobra godzina. Mimo to powiedział:
- No, możecie już iść południować, a ja tu jeszcze zostanę.
Robotnicy poszli bez słowa. Synowie próbowali oponować, lecz skarceni przez ojca też wyszli. A gdy po godzinie rozpoczęto pracę na nowo
- żelaznego kotła już nie było. Zapytany Karabanowicz odburknął, że był
to „czerep” i że go gdzieś wyrzucił. Od tego czasu datuje się niezwykła
kariera pana Karabanowicza. Po paru dniach od tego zdarzenia zjawił
się z wizytą u dziada Hektora Irteńskiego. Po powitaniach i przeprosinach za „subiekcję” itp. ceremoniach wysupłał z czerwonej chustki złotą
monetę i zapytał jaką przedstawia wartość. Był to napoleondor. Zapytany
przez Irteńskiego, skąd ma tę monetę odpowiedział, że odziedziczył
ją po ojcu i że więcej takich monet nie posiada. Hektor Irteński byłby
zapomniał o tej wizycie, gdyby nie uporczywa wieść, która zaczęła krążyć
po okolicy, że szlachcic więcej takich monet pokazywał sąsiadom oraz
Żydkom w Świsłoczy i Bobrujsku. Po paru latach Karabanowicz dokupił
kilka włók ziemi ornej. Później - kilka włók lasu. Później nabył dwa
folwarki w sąsiedztwie. Później wystawił sobie ładny dom mieszkalny
i szereg budynków gospodarczych. Wreszcie założył wielki sad owocowy,
który w wiele lat później, już za czasów Tadzia, zasłynął w okolicy jako
wzorowy. Spadkobierca tego sadu, syn szczęśliwego Karabanowicza
był nieuczonym, ale świetnym ogrodnikiem i był nieraz zapraszany
do Baćkowa jako instruktor sadownictwa. Był skromny, cichy i głuchy
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jak pień. Wygląd jego niczym nie przypominał romantycznej legendy
skarbowej. Utrwaliła się bowiem legenda, że Karabanowicz - ojciec znalazł skarb napoleoński. To, że żaden szlak odwrotu wojsk napoleońskich
nie przechodził koło jego zagrody, nie zachwiało legendy.
Legenda przeżyła nie tylko trzy pokolenia rodu Karabanowiczów,
ale i samą pamięć o polskości ziem między Berezyną a Dnieprem.
Legenda skarbów napoleońskich nie kończy się wcale na Karabanowiczu. Nie było bowiem na ziemiach litewskich bogatszej rodziny
ziemiańskiej, której by nie podejrzewano, że źródło swych bogactw
zawdzięcza przywłaszczonym „srebrom stołowym” Napoleona. W szczególności podobne podejrzenie było wysuwane przeciwko „obszarnikom”
Słotwińskim, o których będzie później mowa. Ale nie tylko przeciwko
Słotwińskim. Ileż tych zastaw srebrnych musiał mieć Napoleon, gdy
uciekał z Rosji!
Stosunki między dworem z jednej a zaściankami i zagrodami z drugiej
strony były dobre. Zdarzały się nieraz zatargi i nawet sprawy sądowe,
pieniactwo bowiem było modne. Do pieniaczy należał bogaty szlachcic
na zagrodzie leżącej między lasami baćkowskimi a Żalinem, nazwiskiem
Szpilewski. Spór między nim a panią Irteńską powstał o wieprza zajętego
w szkodzie przez leśnika baćkowskiego. Szpilewski przegrał u „mirowego” tj. w sądzie pokoju. Zaapelował do „zjazdu mirowego” i tam też
przegrał.
- No cóż, panie Szpilewski - spytała pani Irteńska - przyjdzie się zapłacić sztraf?
- O nie! My z panią jeszcze potańcujem w senacie - odparł szlachcic.
Koniec końców do senatu nie doszło. Nie o to jednak chodzi. Chodzi
o to, że w ciągu toczącej się przez kilka lat w dwóch instancjach sprawy
o świnię, pan Szpilewski nie przestawał odwiedzać Baćkowa, nieraz
przynosząc jakiś prezent, np. króbkę młodych borowików (na marynatę)
lub miodu w „plajstrach” (pasieki w Baćkowie nie było). Proces procesem
a stosunki towarzyskie musiały być utrzymane.
Zdarzali się jednak wśród szlachty zagrodowej źli sąsiedzi. Takim był
pan Tumiłowicz, właściciel graniczącej z Baćkowem kilkunastowłókowej
zagrody. Złe stosunki datowały się od czasu, gdy po śmierci Hektora
Irteńskiego babunia musiała opuścić „kluczową” Orzechówkę i przenieść
się do Baćkowa. Ciężki był to okres. Zmniejszone wielokrotnie dochody,
a tu sześciu synów i dwie córki do wychowania. W tym czasie Tumiłowicz
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dzierżawił u Irteńskich jednowłókowe poletko. Babunia przegapiła
termin odnowienia dzierżawy i Tumiłowicz ziemię zagarnął. Nie można było nawet marzyć o procesie: obowiązujący na ziemiach dawnego
Wielkiego Księstwa Litewskiego tzw. X tom praw rosyjskich (wzorowany zresztą na Statucie Litewskim) ustanawiał dziesięcioletnią dawność
ziemską, w przeciwieństwie zaś np. do Kodeksu Napoleona nie wymagał
„dobrej wiary” dla skuteczności prawnej dawności. Tumiłowicz władał
poletkiem przeszło dziesięć lat i w obliczu prawa był w porządku. Irteńscy nigdy jednak tego nie zapomnieli, zwłaszcza że zagarnięte poletko
wrzynało się klinem w pole baćkowskie. Choć już stary zawłaszczyciel
dawno umarł, a na zagrodzie siedział jego syn, duch zemsty za poletko
graniczne miał na zawsze dzielić sąsiadów. Stosunki między Baćkowem
i zagrodą były złe. Rok nie minął bez jakiegoś zatargu. A o zatargi było
łatwo. Irteńscy byli na ogół liberalni i nieraz darowali szkodę w lesie
czy w polu wyrządzoną przez chłopów lub szlachtę zaściankową. Nigdy jednak nie darowywali Tumiłowiczowi. Czy chodziło o zrąbanie
„głupiego” suchego drzewka, czy o zajęte w szkodzie bydło, winowajca
musiał płacić ustaloną przez prawo „taksę”. Raz doszło do poważnego
zatargu. Leśnicy baćkowscy mieli nakazane specjalne baczenie na granicę tumiłowicką i obiecany pokaźny procent od ściągniętej za szkodę
taksy. Toteż nakaz wykonywali z przesadną może gorliwością. Pewnego
poranka zajęli w szkodzie piętnaście świń i z tryumfem - pomimo
płaczu pastuszków i wrzasku całej rodziny Tumiłowiczów - zapędzili
je do Baćkowa. Taksa za świnię zabraną w szkodzie była bardzo wysoka
i pan Tumiłowicz musiał zapłacić olbrzymią na owe czasy sumę około
100 rubli. Uparł się jednak, że nie zapłaci. Puścił wersję, że żądni zysku
leśnicy podstępnie zwabili jego „żywiołę” na ziemię baćkowską. Wedle
prawa poszkodowany mógł trzymać „zaaresztowane” bydło przez trzy
dni. Jeśli w ciągu tego czasu właściciel zwierząt nie wykupił szkodników,
poszkodowany musiał zwrócić bydło winowajcy, zaś odszkodowania
dochodzić na drodze sądowej. Pani Irteńska uznała jednak taką procedurę za zbyt przewlekłą i postąpiła inaczej. Wysłała Tumiłowiczowi
ultimatum, że jeżeli w ciągu dalszych trzech dni nie wykupi trzody
„z niewoli”, świnie zostaną sprzedane z licytacji. Tumiłowicz odmówił,
świnie zostały sprzedane a uzyskana suma - po potrąceniu taksy za szkodę i kosztów karmienia uwięzionych świń - przesłana Tumiłowiczowi.
Ten jednak odmówił przyjęcia pieniędzy i wytoczył pani Irteńskiej
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proces karny o samowolę. Popłoch. Sprowadzony z Mińska pan Irteński
wzruszył ramionami:
- Tumiłowicz ma rację. Popełniłaś akt samowoli i grozi ci gruba grzywna,
a może i areszt.
Najniespodziewaniej z przykrej sytuacji wyratował leśnik Paweł Mironowicz - postać ciekawa, o której będzie jeszcze mowa. Zaproponował,
że jeszcze raz spróbuje skłonić Tumiłowicza do przyjęcia pieniędzy. Pan
Irteński znów wzruszył ramionami:
- Cóż, spróbować można, choć wątpię czy ten zajadły szlachcic ustąpi.
Gdy Paweł zjawił się u Tumiłowicza z pieniędzmi, ten nawet gadać
z nim nie chciał:
- Twoja pani zrobiła samouprawstwo i niech za to pokutuje.
Paweł zauważył na to, że służył w wojsku trzy lata, że sam zna się na
prawie, że żadnego samouprawstwa nie było. Dodał wreszcie, że mu
kazano pieniądze doręczyć i że skoro pan Tumiłowicz ich nie przyjmuje,
to nic mu nie pozostaje jak zostawić te pieniądze. Mówiąc to położył na
stole kilka papierków i kilka srebrnych rublówek z wizerunkiem cesarza
Mikołaja II. Tumiłowicz wpadł w gniew i walnął kułakiem w stół z taką
siłą, że parę monet potoczyło się na podłogę.
- Ach tak - rzekł Paweł ze zjadliwym uśmiechem - doskonale! Zaraz
jadę do stanowego i powiem, że rzuciłeś portrety carskie na ziemię.
Szlachcic pobladł i zaczął z pośpiechem zbierać z podłogi ruble.
- Aha - ciągnął Paweł z ironią - zbierasz pan pieniądze? A więc je przyjmujesz! Jeżeli nie chcesz gnić w ostrogu za obrazę jego cesarskiej mości,
siadaj i pisz zaraz pokwitowanie.
Tumiłowicz usłuchał. W ten sposób Paweł uratował panią Irteńską
przed odpowiedzialnością kryminalną, sprawa zaś piętnastu świń, która
stała się już głośna w sąsiedztwie i obudziła moc komentarzy, zakończyła
się pomyślnie. Nie wpłynęło to jednak, rzecz prosta, na poprawienie stosunków między dworem a zagrodą. Tumiłowiczowie po dawnemu pałali
tajoną nienawiścią do Baćkowa - Baćków po dawnemu uważał Tumiłowiczów za złych sąsiadów. Duch zemsty i nienawiści przybrał raz postać
mistyczną. Któregoś lata całe towarzystwo baćkowskie udało się na spacer drogą borsuczyńską. Tuż przy granicy z zagrodą Tumiłowiczów rósł
łan dojrzewającego żyta. Tadzio dostrzegł w życie i pokazał wszystkim
ciekawą rzecz: dwa pęki łodyg żyta były u góry zawiązane w węzeł. Co to
znaczy? Kto to zrobił i po co? Pani Irteńska zmarszczyła brwi:
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- To zawiązka! I to na pewno robota któregoś z tych wstrętnych Tumiłowiczów!
Pierwszy to i jedyny raz w życiu widział Tadzio zawiązkę. Zawiązka
jest u narodów słowiańskich złym czarem. Na właściciela pola zawiązka
rzuca zły urok. Może spodziewać się najgorszych nieszczęść, a przede
wszystkim jakiejś klęski na polu, gdzie zrobiono zawiązkę. Bywają przesądy i bywa tzw. zbieg okoliczności. Otóż zbiegiem okoliczności owo lato
było dżdżyste i zimne. Deszcze nie ustawały w okresie żniw. Z poletka, na
którym zrobiono zawiązkę, nie zdążono zwieźć użątku i żyto w snopach
porosło, a potem zgniło.
Postacią ciekawą i kolorową był Koluś Huszcza. Należał do młodego
pokolenia szlachty borsuczyńskiej. Był starszy od Tadzia o lat siedem
czyli, że był już dorosły, gdy Tadzio był jeszcze dzieckiem. Tadzio
znał go przez długie lata wyłącznie ze „złej opinii”. Spotkał go po
raz pierwszy, gdy już sam był wyrostkiem. Koluś był synem jednego
z najmniej zamożnych Huszczów. Może ta okoliczność sprawiła, że od
dziecka był trochę dziki, bardzo samodzielny i bardzo przedsiębiorczy.
Nie chciało mu się pracować „po chłopsku” na niewielkiej zagrodzie ojca. Wolał rozmaite interesy z Żydkami z Żalina. Mówiono,
że potajemnie pędzi wódkę i handluje drzewem z cudzego lasu. Szeptano nawet - w co Tadzio nie wierzył - że jest w konszachtach z koniokradami z Żalina. Był bardzo przystojny, czym wyróżniał się wśród reszty
szlachty borsuczyńskiej, która urodziwą nie była. Cuda opowiadano
o jego powodzeniu u młodych szlachcianek i dziewczyn białoruskich.
Pasją jego było polowanie, lub raczej kłusownictwo, bo własnych
terenów myśliwskich nie posiadał. Kłusował najczęściej w lasach baćkowskich. Trudno go było przyłapać. Po pierwsze umiał prędzej czy
później zwąchać się z leśnikami baćkowskimi. Po drugie - miał zawsze
w zapasie jakiś fortel. A więc czasem nie przekraczał granicy, a tylko
puszczał gończaka do lasu, sam zaś „pilnował” na przesmyku stojąc
na samej granicy. Zimą, dla zmylenia śladów, wchodził tyłem do lasu
i mniej sprytny gajowy zachodził w głowę, w jaki sposób ktoś mógł
dwa razy wyjść z lasu bez wchodzenia! Inną pasją jego była wódka.
Słynął jako ten, „któremu w powiecie nie znajdziesz równie mocnej
głowy przy bankiecie”. Mimo tej słabości do trunku wyglądał zawsze
świeżo: białka niebieskich oczu były bez jednej czerwonej żyłki, policzki różowe, usta rumiane.
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W czasie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919 - 1920 front biegł
wzdłuż linii Berezyny, a więc Baćków, Borsuczyna, Kobylanka i setki
innych majątków polskich i polskich zaścianków były teoretycznie po
stronie bolszewickiej. „Teoretycznie” - z nieznanych mi bowiem założeń
strategii sowieckiej szeroki pas wzdłuż lewego brzegu Berezyny był przez
rok niemal - aż do ofensywy w lipcu 1920 - ziemią niczyją. W okresie
tym młodzież z zaścianków i okolic zorganizowała partyzantkę współdziałającą z armią polską. Partyzanci pełnili przede wszystkim służbę
wywiadowczą, zdarzało się jednak, że staczali potyczki z oddziałami
armii czerwonej - z rozmaitym wynikiem2. Po ofensywie sowieckiej,
a zwłaszcza po traktacie ryskim część młodzieży partyzanckiej uciekła
do Polski. Resztę wymordowano. Później okolice i zaścianki zmieniono
w kołchozy, większość zaś szlachty wysiedlono do tundr Karelii i stepów
Kazachstanu. Byli to więc pierwsi w dziejach świata „dipisi” wypędzeni
z odwiecznych zagród na dwadzieścia kilka lat wcześniej zanim określenie „displaced person” zostało wymyślone. Głucho było o nich nie tylko
w prasie światowej, lecz i w prasie polskiej. Nie zatroszczyły się o nich
żadne międzynarodowe ligi czy komitety. Odwrócili się od nich właśni
rodacy.
Koluś Huszcza zasłynął jako jeden z najbardziej czynnych partyzantów.
Był w stałej łączności z dowódcą pułku poznańskiego, stacjonującego
w Jakszycach po prawej stronie rzeki. Co się z nim stało - nie wiadomo. Wielu z jego kolegów przekradło się na teren Polski niepodległej
i tam dostało posady w policji. Kolusia Huszczy między nimi nie było.
Przepadł bez wieści.

2

Sprawy te opisał p. Florian Czarnyszewicz w dwóch powieściach:
„Nadberezyńcy” i „Wicik Żywica”.
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Rozdział V

Dzieciństwo obfite w zdarzenia

Lato 1903 roku wraziło się w pamięci Tadzia dlatego, że było ostatnim
latem przed czekającą go w następnym roku katastrofą i że nie miał
zobaczyć Baćkowa aż do lata 1905. A może dlatego, że miało to być
jego ostatnie lato dziecinne. Jesienią bowiem czekała go praca poważna - przygotowanie się do egzaminów do pierwszej klasy gimnazjalnej.
Zamiast łagodnej i wesołej panny Ani Czekatowskiej mentorem miał
być srogi pan Ruzow, zawodowy korepetytor, który przeprowadził jedno
pokolenie Porębskich i dwa pokolenia Jeśmanów przez gąszcz gramatyki
rosyjskiej i zadań arytmetycznych z podręcznika Jewtuszewskiego.
Wacio Jeśman opowiadał Tadziowi straszne rzeczy o Ruzowie. Nie tylko
krzyczał i stawiał do kąta, lecz nawet bił linijką po łapie. Tadzio nie bał
się bicia - w domu nikt prócz pani Irteńskiej nie śmiał podnieść na niego
ręki - niemniej jednak opowiadania Wacia napełniły mu duszę smutkiem
i nudą bezmierną. Nawet znienawidzona panna Maria wydawała się mu
aniołem w porównaniu z wizją tego mitycznego Ruzowa.
A lato rozpoczęło się ciekawie i pięknie. Pan Irteński zabrał Tadzia
na trzydniową wizytę do Nieżyna, gdzie mieszkał stryjaszek Michał
Irteński. Podróż koleją trwała półtorej doby z przesiadaniem się w Bachmaczu. Nieżyn pozostał w pamięci Tadzia jako morze zieleni i woń bzów.
W ogrodzie miejskim grała orkiestra wojskowa. Przez drzewa przeświecały białe ściany liceum, w którym kiedyś uczył się Mikołaj Gogol. Kuzyn
drugoklasista Ziutek nosił popielaty mundurek ze srebrnymi guzikami.
Z gości u stryjostwa Tadzio zapamiętał panią Kuniłakis, która była
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właścicielką nie tylko ich domu, lecz całej ulicy, oraz panią Wilkońską,
siostrę Ignacego Paderewskiego. Pani Wilkońska opowiadała, że „Ignasia” trzeba było siłą wyciągać spod kanapy na lekcje gry na fortepianie.
Gdy na stole zjawiła się nowalijka wiosenna - rzodkiewki, pani Wilkońska orzekła, że są doskonałe i powiedziała sentencję, że dobra rzodkiewka
powinna zawierać w miarę trochę „goryczy” i trochę „słodyczy”.
Lato w Baćkowie minęło jak zwykle beztrosko - „jak jedna chwilka”.
Błogosławionego ciepła i poczucia bezpieczeństwa nie psuły nawet lekcje
z przebrzydłą panną Marią. Błogostan tamtych czasów przetrwał w duszy
Tadzia na zawsze jak kolorowa rzeczywistość, wobec której teraźniejszość
wydaje się partackim fałszerstwem.
Przyszły dożynki. Domownicy zebrali się na ganku, do którego zbliżał
się orszak żniwiarek z przodownicą na czele. Chłopi i chłopki ze wsi
Baćków byli na ogół rośli, przystojni, dobrze odżywieni. (Ziemia była
próchnicowym „czarnoziemem”, a jej nadziały większe niż np. w Królestwie; toteż głód był zjawiskiem nieznanym w tamtych stronach).
Przodownica jednak była z reguły brzydka. I do tradycji należało, aby
„królowa żniw” myła się - jak u Syrokomli - dwa razy do roku. Gdy weszła
na stopnie ganku, powiało od niej kwaśnym odorem dawno niemytego
ciała. Rozpoczęły się pieśni będące częściowym powtórzeniem zwrotek
pieśni wielkanocnych „wołowników”. Jedna ze zwrotek była po polsku
i brzmiała:
Panie Hilary, panie prezydencie,
Przegrałeś Baćków, a co teraz będzie?
Zwrotka ta była paradoksem tradycji. Chłopki śpiewały ją nie rozumiejąc już jej sensu. Nic dziwnego: była aktualna równo sto lat przedtem
i stanowiła wówczas złośliwą przymówkę do ostatniego męskiego potomka rodu Szemeszów pana Hilarego, który przegrał Baćków w karty do
pana Obuchowicza. Przodownica dostawała trzy ruble, zaś żniwiarki po
czarce wódki słodzonej i po kawale razowca ze słoniną. Zdjęty z głowy
przodownicy wieniec przeplatany bławatkami wędrował do przedpokoju, gdzie zwisał z łopat łosich do roku następnego i gdzie już stał w kącie
wysmukły snop jako pamiątka zażynek czyli pierwszego dnia żniw. (Gdy
w roku następnym zjawiła się w Baćkowie żniwiarka MacCormicka,
chłopki ogłosiły strajk i oświadczyły, że nie przyjdą wiązać snopów.
Był to więc lokalny protest robotnika przeciw inwazji maszyny. Pani
Irteńska podniosła stawkę za dniówkę i strajk został zażegnany).
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Powrót jesienią do Mińska był dla Tadzia mieszaniną trwogi (Ruzow)
i przyjemnego podniecenia. Latem nastąpiły bowiem przenosiny z placu
Katedralnego na nowe mieszkanie w domu Landaua przy ulicy Zacharzewskiej. Tadzio strasznie był ciekaw nowego mieszkania. Rzeczywistość przeszła wszelkie oczekiwania: dziesięć pokojów; olbrzymi salon;
długi i szeroki korytarz; emaliowana śliczna wanna; „prawdziwy” klozet,
w którym pociągało się za sznur zamiast kręcić jakąś korbę przy sedesie.
Okna dziecinnego pokoju wychodziły na obszerny dziedziniec, gdzie
stała wielka oficyna, a obok niej ogród z pięknie błyszczącymi kulami
z zielonego szkła. Zza drzew ogrodu widniały złociste cebule prawosławnego klasztoru żeńskiego. W oficynie mieszkał wuj Marian Obiezierski,
ginekolog. Przy bramie frontowej wisiała tabliczka z napisem, oczywiście
tylko po rosyjsku: „Akuszer - choroby kobiece”. Gdy raz zapytano Tadzia
kim chciałby być, gdy dorośnie, odpowiedział, że będzie akuszerem chorób męskich. Nie rozumiał dlaczego odpowiedź jego wywołała śmiech.
Mieszkanie państwa Irteńskich było na drugim piętrze. O piętro niżej
mieszkali państwo Zenonostwo Konowie z dwoma synami: uczniem
trzeciej klasy szkoły realnej Jasiem i pięcioletnim Stasiem. Pan Zenon Kon
był w Mińsku dyrektorem banku „komercyjnego” i pochodził z miasta
Łodzi. Przywiózł ze sobą powiew nieznanej przedtem w Mińsku a niewygasłej jeszcze w Warszawie idei asymilacyjnej. Był więc nie Żydem,
lecz „Polakiem wyznania mojżeszowego”. Zdobył wstępnym bojem sympatie najbardziej zatwardziałych ,,mińczuków”. Był świetnie wychowany,
wesoły, dowcipny. Mówił po francusku tak jak tylko kulturalni Żydzi
i Rosjanie mówić potrafią. Znał się na sztuce; żona jego była siostrzenicą znanego ongi w Warszawie mecenasa sztuki Bersona. Mieszkanie
Konów było małą galerią sztuki. Znał się na kuchni i na winach. Jego
przyjęcia - większe i mniejsze - cieszyły się w Mińsku zasłużoną sławą.
Z perspektywy wielu dziesiątków lat nasuwa się Tadziowi podejrzenie,
że Zenon Kon musiał - wszechstronnością prawdziwie europejskiej, ba,
niemal renesansowej kultury - przewyższać o głowę najbardziej kulturalnych mińszczan - Polaków. Nic więc dziwnego, że Konowie zostali
z miejsca i bez zastrzeżeń przyjęci do mińskiej „arystokracji”, a nawet
zaczęli nadawać ton miejscowej socjecie.
Tadzio rzeczy tych wtedy jeszcze nie rozumiał, ale i jego oszołomiła
i zafascynowała atmosfera domu Konów. Dotąd chodził bawić się do
miejskiego mieszkania Jeśmanów, którzy mieszkali dość skromnie,
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lub do Adziusia i Toka (Ottona) Węcławowiczów, gdzie panowała surowa
prostota spartańska, lub do Świdów, którzy mieli zwykłe, tzw. mieszczańskie mieszkanie. W domu Konów wszystko było inaczej: puszyste dywany, ciężkie portiery, gołe kobiety na ścianach salonu. W powietrzu wisiał
zawsze jakiś specyficzny zapach - bardzo przyjemny. Zapewne zapach
perfum p. Zenonowej, która, zdaniem rodziców Tadzia, perfumowała
się niemiłosiernie, używając mocnych perfum „Trefle incarnat”. A zarazem panowała swoboda; jeśli starsi nie mieli gości - dzieciom wolno
było bawić się we wszystkich pokojach. Ale nade wszystko imponowała
Tadziowi przyjaźń Jasia. Był wobec Jasia smarkaczem czyli wedle rosyjskiego żargonu sztubackiego „małyszem”. I oto Jaś traktował małysza
jak równego sobie, bawił się z nim w żołnierzyki, zapuszczał prawdziwą
lokomotywkę parową na szynach, opowiadał niesłychane historie z życia
szkolnego. Był jeden zgrzyt, który przyszedł z zewnątrz, a który psuł
harmonię nowej przyjaźni. Najpierw z ust kogoś ze służby, a później
z ust Wacia Jeśmana padło słowo „Żyd”. Wyraz ten zasiał w duszy Tadzia
ziarna rozterki. Dotąd Żydem był Ilia Kapłan, u którego kupowało się kolorowe ołówki, żołnierzy ołowianych i arkusze kalkomanii. Żydami byli
w Żalinie: Mendel szklarz, Moćka kopacz wychodków, Judka rzeźnik.
I pan Ilia Kapłan i Żydzi z Żalina lub Sieliby to był wyraźnie inny obcy
świat, to jest inny, niż Irteńscy, Jeśmanowie, Węcławowicze, Świdowie.
Czyżby Jaś Kon miał należeć do tego obcego świata? Nonsens oczywisty!
Toteż Tadzio odburknął Waciowi:
- Może i Żyd, ale lepszy od ciebie i ma lokomotywkę parową, a ty nie
masz.
Wacio nie miał kontrargumentu na takie powiedzenie. Tadzio wrócił
jednak do domu z przykrym uczuciem i tegoż wieczora zapytał matkę,
czy to prawda, że Konowie to Żydzi. Pani Irteńska wyjaśniła mu, że są
to Polacy żydowskiego pochodzenia, że są to ludzie „z towarzystwa”,
że nie tylko między Moćką a Konami, lecz nawet między Ilią Kapłanem
a Konami nie ma nic wspólnego i wreszcie, że „twój Wacio jest dureń”.
Wyjaśnienie uspokoiło Tadzia i wystarczyło mu na dłuższy czas. Choć
nie na zawsze.
Jaś Kon imponował Tadziowi. Jednak w przyjaźni trzecioklasisty do
młodszego o kilka lat małysza noszącego jeszcze krótkie majtki było coś
więcej niż nieraz obserwowana u starszych chłopców pasja patronowania młodszym i słabszym. Bo i Tadzio imponował Jasiowi, choć wtedy
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jeszcze tego nie rozumiał. Przede wszystkim Jasiowi imponowała zdolność Tadzia do rysunków. Jaś był prymusem w klasie, ale z nieszczęsnych
rysunków przynosił zawsze trójki. Tadzio potrafił narysować nie tylko
konia, lecz cały obraz batalistyczny, a nawet portret z natury - nie mający
zresztą nigdy podobieństwa do osoby portretowanej. Ale najbardziej
imponowała Jasiowi imaginacja i pomysłowość Tadzia. Tadziowi przypadł zaszczyt wymyślenia zabawy w państwo. Zabawa ta pasjonowała
chłopców w ciągu kilku lat, a z pytań starszych wynikało, że i oni się
tą zabawą interesowali. Tadzio wymyślił państwo Herhocję (nazwę
pochodzącą od Herhora podsunęła zresztą Jadwinia, która zaczytywała
się „Faraonem”). Było to cesarstwo z parlamentem, wojskiem, wojnami
i rewolucjami. Dzieje współczesne tego mocarstwa zawsze jakoś się
pokrywały z bieżącymi wypadkami w państwach europejskich. A więc
w okresie, gdy świeże jeszcze było wspomnienie wojen boerskich, Herhocja prowadziła wojnę kolonialną. Tadzio rysował żołnierzy herhockich
w czerwonych mundurach i hełmach tropikalnych a nieprzyjaciół w kapeluszach z szerokim rondem. Gdy wybuchła wojna rosyjsko-japońska
mundury wojsk herhockich przypominały mundury japońskie (jako że
sympatie Polaków były po stronie Japonii), jeden zaś z herhockich mężów stanu nazywał się książę Banzaj. Gdy w Rosji zaczęło się wrzenie
rewolucyjne 1904-5 roku, to i w Herhocji, choć wyszła z wojny zwycięsko,
zaczęto rzucać bomby. Od bomby zginął premier książę Banzaj. W kilka
dni potem fanatyk zamachowiec zamordował wystrzałem z rewolweru
cesarza Alfonsa Adolfa XII. Po jego śmierci na tron wstąpił cesarz Tadeusz I, po czym rewolucja wygasła jakoś sama przez się, Herhocja zaś
zaczęła wojować z innym sąsiadem - Unicją (Nazwę wymyślił Zygmuś
Złotnicki i on był w trakcie zabaw personifikacją tego państwa). Unicja
miała za władcę chana i żołnierzy w fezach. Była to więc jakby spóźniona
reminiscencja niewygasłego jeszcze wspomnienia wojen rosyjsko-tureckich. Tadzio był nie tylko ilustratorem, lecz kartografem i historykiem.
Malował piękne kolorowe mapy Herhocji i krajów sąsiednich. Napisał
w ciągu paru wieczorów historię Herhocji. Historia nie różniła się zresztą
swą metodą od prawdziwych historii współczesnych i była dziejami królów i ministrów. Jaś łagodnie skrytykował i zlekka skorygował to dzieło
historyczne, wkradły się tam bowiem przykre omyłki chronologiczne.
Tak np. okazało się, że jeden z cesarzy wstąpił na tron przed rokiem swego urodzenia, a inny oktrojował konstytucję w kilka lat po swej śmierci.
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Na ogół jednak historia cieszyła się powodzeniem. Była pięknie ilustrowana portretami cesarzy i scenami batalistycznymi oraz zawierała pożyteczną i przejrzystą tablicę chronologiczną. Jaś był twórcą i redaktorem
aktów państwowych: - manifestów, not dyplomatycznych, ultimatów.
Pokój Tadzia położony był dokładnie nad pokojem Jasia. Zmajstrowali
przy pomocy szpagatu i szpulek-bloków pocztę powietrzną. Po otwarciu
lufcika i pociągnięciu za sznurek - w górę przez Tadzia lub w dół przez
Jasia - otrzymywało się przyczepioną do szpagatu depeszę. Czasem było
to prozaiczne zaproszenie: „Przyjdź do mnie po lekcjach o 7-ej”. Czasem
jednak depesza przynosiła wiadomość państwowej wagi: „Flota nasza
zatopiła dwa okręty nieprzyjacielskie. W Unicji wybuchła rewolucja”. Nie
wiadomo jak by się potoczyły dalsze dzieje Herhocji, gdyby zabawa znalazła następców i przetrwała np. do roku 1914. Niestety, już około roku
1906 zabawa przestała chłopców bawić. Herhocja - niczym legendarna
Atlantyda - zginęła w odmętach zapomnienia3.
Dla Jadwini prenumerowano „Przyjaciela Dzieci”. Zresztą Jadwinia
zaczynała już wtedy czytać w tajemnicy przed starszymi rzeczy dla dorosłych, jak np. wspomnianego już „Faraona” lub „Krzyżaków” w wydaniu
bez skrótów, a więc w takim wydaniu, w którym Danveld mówi do
Juranda: „Oddam ci ją, ale z moim bękartem” (w skróconym wydaniu
dla młodzieży: „Oddam ci ją, ale wprzódy każę rózgami wysmagać”).
Tadzio wciąż jeszcze czytał „Moje Pisemko” mające podtytuł „tygodnik
dla dzieci do lat dziesięciu”.
- Jak ci nie wstyd czytać takie bzdury dziecinne! - podkpiwał Jaś.
- Kiedy ja naprawdę nie mam jeszcze lat dziesięciu - bronił się Tadzio.
Zresztą w „Moim Pisemku” były szalenie ciekawe historie, jak np.
tłumaczona z angielskiego „Marchewka czyli przygody małego chłopczyka”, „Kocia mama i jej przygody” lub „Wujaszek Kwak”. Tadzio raz
3

Już po napisaniu tego rozdziału przeczytałem interesującą książkę dr. R. Lindnera
pt. „The Fifty-minute Hour - a Collection of True Psychoanalytic Tales” (New York
- Toronto 1955). Bohater jednego z opowiadań Kirk Allen stworzył sobie
w dzieciństwie swego rodzaju „Herhocję”: świat międzyplanetarnych podróży,
których owocem było wiele stron „naukowych” notatek z dołączeniem map,
obliczeń, wykazów, rysunków i tp. Gdy jednak „Herhocja” Tadzia Irteńskiego
rozwiała się jak dym na kilka lat przed osiągnięciem przezeń dojrzałości płciowej,
„Herhocja” Kirka Allena przedłużyła się w wiek dorosły i z niewinnej fantazji
dziecinnomłodzieńczej przeistoczyła się w kliniczny wypadek paranoicznej
psychozy. Słowem - ostrożnie z „Herhocjami”, aby nie wywoływać Freuda z grobu!
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zauważył, że pan lrteński czyta cichaczem „Wujaszka Kwaka”. Istotnie
była to ekscytująca historia żaby, z której wszyscy się śmiali, bo miała
brzydką brodawkę na czole. Wujaszek Kwak postanowił więc udać się
do dalekiego stawu do słynnego chirurga, którym był stary rak. Podróż
z szeregiem niebezpiecznych przygód skończyła się pomyślnie. Rak wyostrzył kleszcze o piasek i wyciął brodawkę za jednym zamachem. Kwak
wrócił do rodzinnego bagna odmłodzony i szczęśliwy.
Straszny Ruzow okazał się mniej straszny, niż go odmalował Wacio
Jeśman. Był to gruntownie zrusyfikowany Żyd o poglądach liberalnych
i nawet lewicowych: z jednakową ironią wyrażał się o prawowiernych
Żydach i o polskich „burżujach”. (Z jego to ust Tadzio posłyszał po
raz pierwszy ten wyraz). Ucząc przeważnie dzieci polskie i spędziwszy
kilka lat swej młodości w Kobylance Jeśmanów mówił nieźle po polsku.
W czasie lekcji jednak rozmowa odbywała się wyłącznie po rosyjsku,
czego żądał pan lrteński pragnąc, aby Tadzio stawiał prawidłowe „udarenija”. Ruzow krzyczał co prawda na Tadzia, ale na ogół obywało się
bez stawiania do kąta, a tym bardziej bez bicia linijką po łapie. Ruzow
był to już starszy pan z siwą bródką w szpic i siwą, trochę kędzierzawą
czupryną. Rysy miał regularne i tzw. szlachetne. Za młodu uchodził
za bardzo przystojnego młodzieńca. Szeptano o jakimś jego romansie
z aryjką „powyżej jego sfery”. Był słabego zdrowia i nieraz go zastępował syn, uczeń szóstej klasy. Ten nosił binokle, miał rozczochrane włosy
i był bardzo brzydki: tak musiał wyglądać Leon Trocki gdy był w jego
wieku. Młody Ruzow był też zawodowym korepetytorem i dawał korepetycje na stancji uczniowskiej pp. Kerstensów, gdzie mieszkali bracia
stryjeczni Bohdan i Tomek Wańkowicze oraz bracia Zbinio i Władek
Czechowiczowie.
W kronikach stancji pp. Kerstensów zanotowano następujące zdarzenie. Tomek Wańkowicz był leniwy. Uchodził za tępego. W gruncie był od
najwcześniejszego dzieciństwa filozofem mającym bezmierną pogardę do
wszelkich nauk książkowych. Ze stanu przedszkolnego do klasy wstępnej,
a następnie z klasy do klasy musiano go ciągnąć za uszy. Nieraz też zostawał w klasie na drugi rok czyli „zimował”. Młody Ruzow traktował swe
obowiązki z całą sumiennością, toteż pewnego dnia zjawił się na stancji
wczesnym rankiem obliczywszy, że dnia tego Tomek będzie wyrwany
z geografii. Chłopcy byli jeszcze w łóżkach. Tomek leżał odwrócony do
ściany i spał czy udawał, że śpi .
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- Tomeś - powiedział łagodnie Ruzow siadając na łóżku i dotykając
z lekka Tomkowego ramienia - Tomeś... czy śpisz? Tomeś, ty wiesz, że będziesz dziś odpowiadał z geografii. Ty mnie powiedz, czy ty wyuczyłeś się
lekcji?... Ja wiem, że ty wyuczyłeś się lekcji. Na dziś jest zadana geografia
Francji. Ty sobie leż i odpoczywaj, ja będę pytać, a ty mnie odpowiadaj...
Tomeś, powiedz mi jakie jest główne miasto Francji?
Tego było za wiele. W odpowiedzi Tomek podskoczył na łóżku, jak
podrzucony sprężyną i wrzasnął na całe gardło:
- Paryż, durniu jeden!
Ciężkie i niewdzięczne były obowiązki korepetytora.
Osobną sprawą było przygotowanie Tadzia do egzaminu z religii. Do
roku 1905 nauka religii rzymskokatolickiej odbywała się w szkołach
tylko w języku rosyjskim. Ojcze nasz, Zdrowaś Maria, Wierzę w Boga,
katechizm i historię świętą trzeba było umieć po rosyjsku. W tym celu
Tadzio chodził do panny Morysi Czarnockiej, osoby zacnej i świętej.
Prócz kucia katechizmu po rosyjsku odbywały się u panny Morysi po
polsku przygotowania do pierwszej spowiedzi i komunii. Choć państwo
Irteńscy nie dawali dzieciom przykładu większej gorliwości w wykonywaniu praktyk, o religijne jednak wychowanie dzieci dbali bardzo. Nauka
u panny Czarnockiej odbywała się kompletami. Do kompletu Tadzia należeli Tok, Adziuś i Wandzia Węcławowiczowie. Najpilniejszą uczennicą
była Wandzia. Nie tylko zawsze wszystko umiała, lecz nadto zasypywała
pannę Morysię pytaniami. Raz np., gdy roztrząsano znaczenie drugiego
przykazania, spytała czy Syrokomla nie zgrzeszył ciężko przeciw temu
przykazaniu, skoro w jednym ze swych wierszy wielokrotnie powtarza:
„Jezu Chryste, Panie miły, terefere-tatuleńku”. Tadzio był uczniem mniej
pilnym. Pod wpływem jednak żarliwego zapału panny Morysi i podniosłej
atmosfery całego kompletu zaczął ogarniać go stan egzaltacji. Zaczął też
miewać sny na jawie. A działo się to tak. Pani Irteńska grała w oddalonym
o trzy pokoje salonie swą ulubioną pierwszą sonatę Beethovena (F Moll,
opus 2), której przytłumione tony dochodziły do pokoju dziecinnego.
Tadzio leżał na łóżku z przymkniętymi oczyma i wywoływał takie sny,
jakich sobie życzył. Szedł więc łąką, gdzie rosły niezwykłe i piękne kwiaty
i gdzie pasły się niezwykłe, ale przyjaźnie do niego usposobione zwierzęta. Czasem do tego snu „zamówionego” wtrącały się istoty nieproszone,
np. jakieś olbrzymie zielone węże, które go napawały wstrętem i lękiem.
Otwierał wtedy oczy. Węże znikały. Siekące prestissimo czwartej części
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sonaty brzmiało z oddalenia kołysząco i łagodnie. Znów przymykał
oczy i przywoływał sen od początku. Znów więc była łąka z kwiatami
i zwierzęta o spojrzeniu łagodnym. Sny były zawsze bardzo kolorowe.
(W wiele lat później Tadzio wyczytał gdzieś twierdzenie, że sen jest
zawsze czarnobiały tj. taki jak zwykła niekolorowa fotografia. Poczuł
litość dla autora, że ma sny szare. Jego sny były zawsze w technicolorze).
Egzaltacja sprawiła, że przybladł i stracił apetyt. Państwo Irteńscy zaczęli
poważnie troszczyć się o jego zdrowie.
W miarę lekcji u panny Czarnockiej zaczął się do duszy Tadzia zakradać
lekki sceptycyzm. O, nie wobec zasad religii! Egzaltacja nie opuszczała go
ani na chwilę. Ale zaczął powątpiewać czy metody nauczania poczciwej
panny Morysi były dobre. Prócz ścisłego katechizmu odbywały się polskie
czytanki nadprogramowe z dziedziny literatury pięknej, mające na celu
utrzymanie dzieci w stanie podniosłym. Czytanki były tak przeraźliwie
słodkie i naiwne, że zaczęły wyraźnie nudzić Tadzia.
- No powiedz, co było dziś na lekcji u panny Morysi? - spytała raz pani
Irteńska.
Zmarszczył się i machnął ręką:
- At! „Dziateczki-kwiateczki”... - odpowiedział.
„Kwiateczki” panny Morysi wydawały mu się naiwne i
sztuczne, jak róże bibułkowe - jemu, któremu na zawołanie śniły się
kwiaty egzotyczne z zaczarowanej łąki.
W podniosłe sfery egzaltacji, w których bujał Tadzio, wdzierały się czasem
zgrzyty życia realnego. Cały Mińsk, a wraz z nim cała Rzeczpospolita Obojga
Narodów były przejęte sprawą „trupa w koszu”, sprawą, która była pierwszą
jaskółką „causes celebres” XX wieku. Na którejś ze stacji kolei libawsko-romeńskiej znaleziono w przedziale bagażowym trupa w koszu. Kosz otworzono, bo zwłoki zaczęły cuchnąć. Policja śledcza spisała się dzielnie. Po nitce do
kłębka doszła, że jest to trup zamożnego ziemianina pana Tomaszewskiego
i że zabójstwa dokonali niejaki Winkler i niejaki Małecki (ten ostatni rodem
z Mińska). W numerze hotelowym w Wilnie Tomaszewski ograł Winklera
i Małeckiego na poważną sumę. Ogłuszyli go uderzeniem lichtarza w głowę,
a potem zastrzyknęli mu w skroń jakąś truciznę. Trupa zapakowali do kosza,
a kosz nadali na dworcu w Wilnie. Zabójcy przyznali się do winy. Sądził ich
sąd przysięgłych i skazał na bezterminowe ciężkie roboty.
Zdarzały się też sensacje krwawe, lecz mniej ponure niż „trup w koszu”. W Warszawie zwariował niejaki pan Dąbski. Był myśliwym i miał
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w mieszkaniu ładną kolekcję broni i amunicji. Ostry atak furii polegał
na tym, że zaczął strzelać do ludzi - z okien i balkonu. Szczęściem
nikogo nie zabił, lecz poranił - lżej i ciężej - kilkanaście osób. Policja
urządziła na szaleńca obławę trwającą półtora dnia. Wprowadzono
doraźne środki ostrożności, jak np. częściowy black-out, Dąbski bowiem z nastaniem zmroku strzelał do każdego światełka. Staroświecki
„Kurier Warszawski” umieścił na dwóch stronicach olbrzymi reportaż
z podtytułami, które wtedy dopiero zaczynały wchodzić w modę. Jeden
z podtytułów brzmiał: „Godzina szósta rano - Dąbski wciąż strzela”.
Dąbskiego obezwładniono w ten sposób, że jeden z policjantów - dobry
strzelec - ranił go w ramię. Gdy go wynoszono z mieszkania jęczał
żałośnie: „Cóżeście mi zrobili! Cóżeście mi zrobili!”-Tadziowi zrobiło
się żal Dąbskiego i miał łzy w oczach. Panna Maria ściągnęła wąskie
usta i zauważyła, że należy żałować nie szaleńca, lecz jego niewinnych
ofiar. Podtytuł „Godzina szósta rano - Dąbski wciąż strzela” podobał
się wszystkim. Powtarzano go sobie ze smakiem i tak długo, że przeżył
o kilkadziesiąt lat biednego Dąbskiego, który wkrótce po strzelaninie
umarł w szpitalu dla obłąkanych.
Na przełomie lat 1903 i 1904 zaczęły się jednak dziać na szerokim
świecie rzeczy bardziej emocjonujące niż „trup w koszu” i „Dąbski wciąż
strzela”. Do trzęsienia ziemi roku 1905 było jeszcze daleko, ale już sejsmograf społeczny notował pierwsze dreszcze podziemne. Na monolicie
imperium rosyjskiego, który od dwudziestu lat zdawał się stać mocno
i niewzruszenie, pojawiły się pierwsze rysy. Już na progu nowego stulecia ginie od kuli rewolucjonisty minister oświaty. W rok później pada
- również od kuli - minister spraw wewnętrznych Sipiagin. W domach
polskich te akty terroru są komentowane szeptem coraz głośniejszym.
Sipiagin był srogi, ale podobno „porządny”. Na jego miejsce cesarz wyznacza ministra „nieporządnego” - Plehwego. Plehwe pochodzi z rodziny
polskiej i jest renegatem podwójnym: dla kariery zmienił zarówno narodowość jak wyznanie, słowem: „Polak co w służbie carskiej zmoskwiciał”.
Łotr. A w kraju wrzenie rośnie: strajki, bunty chłopskie, demonstracje
studenckie. Wieś białoruska jest cicha, ale i w niej zjawiają się agitatorzy
z miasta. Plehwe wynajduje pomysłowy sposób na stłumienie „krajowych
zamieszków”: - Trzeba nam małej wojny zwycięskiej - powiada poufnie do
jednego z kolegów dygnitarzy. Napięcie stosunków rosyjsko-japońskich
rośnie, ale kneblowane cenzurą gazety milczą. Dnia pewnego w styczniu
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1904 pan Irteński wraca na obiad z opóźnieniem powiewając płachtą
dodatku nadzwyczajnego: wojna z Japonią!
Sympatie polskie są, jak wspomniałem, po stronie Japonii. Biedna
Japonia - mówią starsi - kolos rosyjski zgniecie ją w ciągu kilku tygodni. Za oknem wzdłuż ulicy Zacharzewskiej sunie wielka manifestacja
patriotyczna. Popi niosą ikony. Za nimi wygalowani urzędnicy dźwigają
portrety cesarza i cesarzowej. Z bram domów zwisają flagi. Kordony
uczniaków w szarych szynelach (gimnazjum) i czarnych (szkoła realna)
stoją na krawędzi chodników i trzymając się za ręce bronią pochodu
przed „naporem tłumu”. Tłum jest dość rzadki: za oknami śnieg i mróz.
„Ura” przez podwójne szyby brzmi cienko.
Tadzia ogarnia szał czytelniczy. Pierwszy rzuca się na gazety, a szczególnie na tygodniki z ilustracjami. Po lekcjach zamyka się w swym
pokoju i rysuje bitwy, jak np. „krwawe walki nad rzeką Jalu”, Japończyków ze wschodzącym słońcem i Rosjan w papachach. W domu zmartwienie: lokaja Tadeusza biorą do wojska. Mademoiselle Darrichard,
która jest teraz na demi-place i chodzi na lekcje do Wasi Korotkowa,
syna dyrektora poczty, wraca i opowiada jak bardzo Korotkowowie są
przygnębieni niepowodzeniami rosyjskimi - na razie na morzu. Sama
ma łzy w oczach. Gorszy ją tłumiona radość, którą w domu Irteńskich
wzbudzają zwycięstwa Japończyków. Dla niej Rosja jest sojuszniczką
biednej, tak okrutnie przez Prusaków zmaltretowanej Francji. A tu
jacyś Japończycy... Przez delikatność państwo Irteńscy nie wdają się
z nią w dyskusję. Tylko pani Irteńska uśmiecha się ironicznie, a pan
Irteński kręci wąsa. Wuj Marian Obiezierski przychodzi zmartwiony.
Nie dowcipkuje. Chodzą słuchy, że lekarzy w jego wieku powołają do
wojska i wyślą na Daleki Wschód.
Pierwsze podniecenie mija. Wojna przechodzi w stan mniej lub więcej
chroniczny. Zresztą Tadzio ma teraz ważniejsze rzeczy na głowie niż
wojna japońska. Nadchodzi maj, a z nim pierwsza spowiedź i komunia.
Zaraz potem ma nastąpić egzamin do pierwszej klasy. Czas jest podzielony między zadania arytmetyczne a katechizm, tj. między panem
Ruzowem a panną Morysią Czarnocką. „Ojciec podzielił sumę 200 rubli
między trzech synów w ten sposób, że pierwszy dostał o 10 rubli więcej
od drugiego, a trzeci o 30 rubli mniej od pierwszego i o 20 rubli mniej od
drugiego. Ile dostał każdy z synów?”. Od rozmyślań nad tą łamigłówką
Tadzio biegnie do panny Morysi i na nowo wpada w religijną ekstazę. Przy88
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chodzi dzień spowiedzi. Tadzio przed spowiedzią przeprasza wszystkich
po kolei: rodziców, babunię, Jadwinię, Kazia, mademoiselle Josephine,
pannę Marię, pokojówkę, kucharza i Tadeusza, który za dwa dni ma
iść do wojska. Katedra tonie w półmroku i tylko przed ołtarzami palą
się świece. Białe figury barokowych świętych zdają się poruszać niespokojnie. Konfesjonał i biała ręka księdza pachną wystałą wonią kadzidła.
Idąc nazajutrz do kościoła na mszę z pierwszą komunią - w granatowym
garniturku z białymi wstęgami na ramieniu i ze złoconą świecą też
z białymi wstęgami - Tadzio czuje przykry ucisk w dołku i nie wie czy
jest to skutek rannego postu czy podniecenia. Po komunii ksiądz-prefekt
(zwany w Mińsku księdzem kapelanem) zaprasza komunikantów na
ciastka i lody w murach pofranciszkańskich. Ciastka są wyśmienite z cukierni pana Węgrzeckiego. Lody też wyśmienite, domowej roboty,
creme brulee.
Po lodach i ciastkach ucisk w dołku zwiększa się. Tadzio czuje mdłości
i śpiesznie wraca do domu. W domu dostaje wymiotów. Pani Irteńska
jest trochę zirytowana: co jadłeś, lody? Pewno za dużo zjadłeś. Wezwany
doktór Fedorowicz, znany chirurg miński, obmacuje chłopca: gdzie boli?
W dołku? Nic poważnego! Przepiszę mu kalomelu i do wieczora przejdzie. Jeżeli pierwszy proszek nie poskutkuje, dać mu o piątej drugi. Stało
się, że Tadzio nigdy nie przyjął drugiego proszku. Pani Irteńska wyszła
na miasto i na wychodnym prosiła męża, aby równo o piątej dał Tadziowi
drugi proszek. Pan Irteński uciął drzemkę po obiedzie i przespał godzinę
piątą. Ta drzemka uratowała życie Tadziowi. Gdy pani Irteńska wróciła
do domu o szóstej, Tadzio wił się po łóżku i wył z bólu. Dr Fedorowicz
mieszkał dość daleko, więc wezwano dr Jurahę, który mieszkał naprzeciwko. Doktór Juraha postawił szybko diagnozę: zapalenie ślepej kiszki
połączone z zapaleniem otrzewnej.
- Czy dawano mu jakieś lekarstwo?
- Kalomel.
Juraha chwycił się za głowę: Prędzej! Lodu na brzuch i opium!
Egzamin do gimnazjum i wakacje w Baćkowie diabli wzięli. Tadzio
został przykuty do łóżka na trzy i pół miesiąca. Przykucie było dosłowne,
bo nad łóżkiem założono obręcz, z której zwisał worek z lodem, karmiono go kleikami, cienkim rosołem, sucharkiem roztartym w winie
węgierskim. Po paru tygodniach zapalenie otrzewnej przeszło i dr Juraha
miał twarz weselszą.
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- Za miesiąc będzie mógł wstać i trzeba go będzie operować - mówił do
pani Irteńskiej - ale (tu zniżył głos do szeptu) nie radziłbym operować
w Mińsku. Lepiej zawieźć do Warszawy, gdzie jest Krajewski, sławny
chirurg.
Optymizm Jurahy był jednak przedwczesny. Któregoś wieczora pani
Irteńska po napojeniu Tadzia mlekiem i zmierzeniu temperatury (normalna) uklękła przed kopią Madonny Murilla, żeby zmówić wieczorne
pacierze. Cisza. Słodka i bardzo kobieca twarz Madonny majaczyła
niewyraźnie w przyćmionym blasku kolorowej latarni veilleuse z kutego
żelaza zwisającej z sufitu. Modlitwa jakoś się nie kleiła. Ojcze nasz - minęło gładko, lecz gdy pani Irteńska przeszła do Zdrowaś Maria, jakieś
inne obce słowa zaczęły natrętnie wkradać się do sakramentalnego tekstu: „Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem... gdy od płaczącej
matki pod Twoją opiekę ofiarowany”... I tak w kółko. „To dlatego, że czytałam Tadziowi „Pana Tadeusza” - pomyślała. Westchnęła i zdecydowała,
że taka modlitwa nie wiele będzie warta. Wstała z klęczek i podeszła do
łóżka Tadzia. Doknęła czoła - było zimne jak lód. Przyłożyła lustersko
do ust - na lusterku nie było śladu oddechu. Posłano po Jurahę. Okna
jego gabinetu były po drugiej stronie ulicy. Pani Irteńska widziała z okna
jak doktór wyjmuje z szafki i wkłada do torby strzykawkę. Kamfora.
Po zastrzyknięciu kamfory Tadzio zaczął oddychać. Czy będzie żyć?
Juraha tylko pokiwał głową. Skrzep.
Po wyjściu doktora pani Irteńska znów uklękła przed Madonną Murilla i złożyła ślubowanie, że odbędzie pielgrzymkę do Ostrej Bramy, jeżeli
Tadzio zostanie do zdrowia „powrócony cudem”.
Przebudzenie z głębokiego omdlenia spowodowanego skrzepem było
jednym z najbardziej pamiętnych przeżyć. Otworzył powieki - ciężkie jak
po bardzo smacznym śnie - i zobaczył przy łóżku zapłakaną matkę, posępną twarz ojca, długie wąsy doktora Jurahy. Oczy wciąż mu się kleiły. Czuł
senność i raczej przyjemne zmęczenie. Jedynym przykrym wrażeniem
było zimno w nogach i lekki ból w pośladku. (Bólu tego nie rozumiał
i dopiero później wyjaśniono mu, że to od zastrzyku). Przymknął oczy
i po chwili znów otworzył. Czemu matka płacze? Czemu ojciec jest taki
zatroskany? I dlaczego czuję zimno w nogach? Aha - pewnie umieram.
Myśl, że umiera nie przeraziła go wcale. Było mu żal rodziców - troszkę ale nad wszystkim panowała przyjemna senność. Nieraz później, już jako
człowiek dorosły, Tadzio rozpamiętywał tę chwilę. Doszedł do wniosku,
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że w ów pamiętny wieczór czerwcowy był jedną nogą na tamtym świecie
i że zajrzał jednym okiem w otchłań, która się zowie tajemnicą śmierci.
Jeszcze później „zrewidował” ten wniosek i uznał go za wytwór pychy
i diabelskiej pokusy. Boć koniec końców alkoholik budzący się z pijackiego odrętwienia może z równym powodzeniem twierdzić, że zajrzał
w otchłań śmierci.
Atak skrzepu nie był jednak końcem udręki Tadzia, lub raczej pani
Irteńskiej, która słyszeć nawet nie chciała o najęciu pielęgniarki i nie
odstępowała Tadzia ani dniem, ani nocą. Gdy Tadzio wrócił trochę do
sił, zwołano konsylium. Większość lekarzy, do której należeli chirurdzy
mińscy z dr Fedorowiczem na czele, orzekła, że trzeba operować zaraz.
Mniejszość składała się tylko z dwóch lekarzy - Jurahy i wuja Obiezierskiego. Po konsylium Obiezierski wpadł do pani Irteńskiej blady i roztrzęsiony, jak po śmiertelnym pojedynku Ponikwickiego z Popowem.
- Ciociu! (tak tytułował kuzynkę Irteńską z uwagi na dużą różnicę
wieku). Na miłość Boską proszę się nie zgadzać na operację. Ci rzeźnicy
mińscy go zabiją. Serce wciąż źle działa i nie zniesie chloroformu. Niech
zupełnie wróci do sił i niech go wtedy operuje Krajewski.
Pani Irteńska wyszła do zgromadzonych w gabinecie i oświadczyła
spokojnie:
- Dziękuję panom za konsylium. Już postanowiłam. Operować Tadzia
będzie dr Krajewski. A na razie leczyć go będzie Pan Bóg.
Czy trzeba dodawać, że po takim oświadczeniu przyjazne stosunki
między domem Irteńskich a domem popularnego w Mińsku doktora
Ottona Fedorowicza uległy oziębieniu.
(Dr Fedorowicz był człowiekiem wielkiej zacności i dużej kultury. Miał
też poczucie humoru, które go nie opuściło nawet w obliczu śmierci.
W kilka lat po opisanych wypadkach dostał skrętu kiszek. Nie ufając
kolegom chirurgom mińskim (!) kazał się wieźć do Warszawy. Odjechał
pociągiem kurierskim w specjalnie zarezerwowanym przedziale pierwszej klasy. „Oho - powiedział - wieziecie mnie pierwszą klasą, a wracać
będę wagonem towarowym”. Tak się też stało).
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Rozdział VI

Rewolucja

Przez pierwsze dwa miesiące choroby Tadzio leżał na wznak nieruchomo z workiem lodu na brzuchu. Gdy stan jego zdrowia zaczął się trochę
poprawiać, odwiedzali go: Jaś Kon, Zygmuś Złotnicki, Wacio Jeśman
i inni. Odwiedziny nie sprawiały mu przyjemności. Zazdrościł im, że
mogą biegać i jeść wszystko, a nie mdłe kleiki i cienkie rosoły. Zazdrościł, że nie robią im co dzień enemy (i to z oliwy) i że mogą na własnych
nogach chodzić do wychodka zamiast używać basenu. Irytowało go, że
siadali przy łóżku z minami pogrzebowymi. Irytowała go również zacna
babunia, która najprzód wsuwała przez drzwi twarz ściągniętą w maskę
kondolencyjną, a dopiero potem wchodziła. Znosił tylko obecność matki,
która go zresztą niemal na krok nie odstępowała.
Pani Irteńska czytała mu „Pana Tadeusza”, Trylogię i ostatnie wiadomości z teatru działań wojennych na Dalekim Wschodzie. Opowiadała mu też różne nowinki rodzinne. Wuj Marian Obiezierski (lekarz)
szczęśliwie uniknął powołania do wojska, ale nad rodziną Obiezierskich
zawisła inna bieda. Wuja Michała Obiezierskiego (tego samego, który
przed kilku laty będąc praktykantem rolniczym w Baćkowie siadał do
stołu z nahajem przy nakryciu) wojna zastała w Galicji. Nie wrócił do
kraju, pomimo że rocznik jego został powołany. Groziło mu więc albo
wygnanie na czas nieokreślony, albo powrót - z perspektywą stanięcia
przed sądem wojennym za dezercję. W spokrewnionych rodzinach
Świętorzeckich, Zanów i Obiezierskich zawrzało. Na naradzie familijnej,
w której rej wodziła młodziutka, lecz energiczna Teresa z Dowgiałłów
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Zanowa, obmyślono chytry plan. W tym czasie cesarz objeżdżał miasta
i miasteczka imperium
rosyjskiego i „odprowadzał” oddziały wyruszające na front dalekowschodni. Odprowadzanie polegało na paradach wojskowych
i rozdawaniu żołnierzom małych ikon własnoręcznie przez cesarza.
Z błogosławieństwem i „na szczęście”. Terenia Zanowa dowiedziała się,
że w czasie jednej z takich podróży z Warszawy do Petersburga pociąg
cesarski zatrzyma się na małej stacji Turmonty - między Wilnem a Dynaburgiem, gdzie nastąpi „odprowadzanie” oddziału. Przy żywej pomocy
miejscowych notabli ziemiańskich Terenia dotarła do gubernatora
kowieńskiego, który się zgodził na projektowany plan. A plan polegał na
tym, że panna Żongołłowiczówna, narzeczona Michała Obiezierskiego,
uchodząca za najpiękniejszą pannę w gubernii kowieńskiej, stanie na
peronie w Turmontach i w chwili gdy cesarz wyjdzie z wagonu - uklęknie
i wręczy mu petycję „na najwyższe imię” z prośbą o ułaskawienie narzeczonego. Wszystko poszło gładko. Mały człowieczek w szynelu z burego
sukna i epoletami pułkownika wyszedł z wagonu otoczony kapiącą od
złota świtą. Panna Żongołłowiczówna padła na kolana i wyciągnęła rękę
z papierem. Cesarz zwrócił uwagę na wspaniałą urodę klęczącej petentki.
(Nawiasem mówiąc narzeczona wuja Michała była pięknością w guście
„rosyjskim”: rosła, mocno zbudowana, krew z mlekiem).
- Pani za kogo prosi? - spytał uprzejmie Mikołaj II.
Panna milczała. Jak już wspomniałem kobiety polskie z
zasady nie znały rosyjskiego. Posypały się głośne szepty: „Za żenicha!
za żenicha!” (Za narzeczonego). Cesarz przyjął papier i usuwając rękę
adiutanta, który chciał petycję zabrać, schował ją do kieszeni, poczem
zwrócił się do gubernatora kowieńskiego z uśmiechem:
- Czy wiele ma pan tak pięknych kobiet w swej gubernii?
Nieoczekiwane pytanie nie zaskoczyło gubernatora.
- Wszystkie są piękne - odpowiedział bez namysłu.
Petycja odniosła skutek. Michał Obiezierski wrócił do kraju i wstąpił
do wojska, sprawa zaś o dezercję została umorzona. Na Daleki Wschód
nie pojechał, bo nim przeszedł szkolenie wojna się skończyła. (W kilka
lat później, gdy lokaj Tadeusz Birula wrócił z wojska, Tadzio kazał mu po
kilka razy opowiadać scenę cesarskiego „odprowadzania” na placu przed
Dworcem Wileńskim w Mińsku. Tadeusz był rosły, miał twarz marsową
z pięknymi wąsami, na które zakładał bindę. Postawiono go w pierwszym
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rzędzie. - Widziałem cesarza ot tak - jak teraz panicza widzę. Tadeusza
uderzyło, że cesarz był małego wzrostu, że nie był generałem, lecz pułkownikiem i że miał szynel nie z bladobłękitnego sukna oficerskiego, lecz
z sukna „sołdackiego”).
W czasie choroby Tadzia przyszła depesza z Gatczyny o śmierci stryja
Emila Irteńskiego. Chorował długo. Był bardzo lubiany i popularny,
leczyli go więc najlepsi lekarze i profesorowie medycyny. Choroba była
dziwna i tajemnicza. Jednym z jej objawów było częściowe porażenie
mowy. Na początku choroby przyjaciel lekarz spytał: „Czy nie chorowałeś w młodości na syfilisa?”. Emil pokiwał głową przecząco. Na kilka
godzin przed śmiercią dostał ataku uremii. Lekarz znów powtórzył stare
pytanie. „No dobrze. Chorowałem. Zostawcie mnie w spokoju”. - „Ale
dlaczego wcześniej nam tego nie powiedziałeś?”. - „Bo nie było czym się
chwalić”.
Z Baćkowa przyszła smutna wiadomość o suce gończej Szwendzie. Pani
Irteńska przykuta do chorego Tadzia nie mogła gospodarzyć w Baćkowie. Pan Irteński więc, choć na gospodarce wiejskiej nie bardzo się znał,
zaczął częściej dojeżdżać do Baćkowa dla zaprowadzenia porządków.
Jednym z nowych porządków była hodowla pawi. Sprowadzona para paw i pawica - doczekała się potomstwa, tj. pawica zniosła jaja. W tym
samym czasie Szwenda, dotąd stale popełniająca mezalianse z kundlami,
tym razem miała szczenięta, których ojcem miał być na pewno rasowy
gończak angielski, Dunaj. Stało się, że psy zjadły jaja pawie. Pan Irteński
wpadł w gniew. Jak wieść gminna niesie jaja pożarł Mars (Napoleon III),
wielki faworyt babuni. Ona to uprosiła służbę, by winę zwalić na
szczenięta Szwendy. Pan Irteński kazał wysmagać winowajców rzemieniem. W czasie tej egzekucji Szwenda podkradła się z tylu i ukąsiła
w łydkę - nie smagającego parobka, lecz pana Irteńskiego. Instynkt
macierzyński podszepnął jej trafnie, że trzeba karać rękę, nie ślepy
miecz. Skończyło się na tym, że Szwendę ze szczeniętami wygnano do
odległego o kilkadziesiąt wiorst zaścianka. Tadzio rozpłakał się, gdy
mu o tym doniesiono. Tyle razy marzył, że się doczeka własnej sfory
psów gończych. Nie bardzo współczuł ojcu, że mu się rana na łydce
długo nie goiła. No, ale na ojca trudno się było gniewać. Poprzysiągł
więc zemstę pawiom. W rok później po powrocie do Baćkowa czynił
im różne szykany, tak np. podkradał się do samca, gdy ten rozpuszczał
wachlarz, i wyrywał mu pióra z ogona.
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Gdzieś w sierpniu Tadzio zaczyna wstawać i chodzić, a raczej uczyć się
chodzić. Za parę tygodni ma jechać do Warszawy na operację. W tym
czasie sytuacja na Dalekim Wschodzie pogarsza się. Rosjanie zaczynają
być bici nie tylko na morzu, lecz i na lądzie. W kraju rośnie wrzenie,
minister Plehwe ginie od bomby. O niepowodzeniach rosyjskich mówi
się coraz głośniej. Przyjazd do Warszawy do lecznicy dr Przyborowskiego
na rogu Sewerynowa i Oboźnej. Doktor Krajewski - przemiły starszy
pan z koźlą bródką. Operacja. Tadzio idzie na salę operacyjną. Okna
korytarza wychodzą na Dynasy, skąd dolatują dźwięki Marsylianki,
zresztą jako części „Dwóch grenadierów”. Operacja trwa dwie godziny.
Krajewski wycina z brzucha guz wielkości dorosłej pięści, który później
zakonserwowany w spirytusie ma ozdabiać, jako osobliwość, któryś
z warszawskich gabinetów anatomicznych. Tadzio budzi się z narkozy
jak ze snu trwającego wiele dni. W ustach mdłości i sacharynowy smak
chloroformu. Operacja nie jest końcem cierpień. Stan ropny trwa i co
parę dni odbywają się bolesne opatrunki: wyjmowanie i zakładanie sączków zwanych wtedy drenami. Panią Irteńską i Tadzia odwiedzają krewni
i znajomi warszawscy. Miły felczer z olbrzymimi wąsami przychodzi na
pogawędki polityczne. Recytuje modny wtedy wierszyk na temat wojny:
W Laojanie - dostaliśmy lanie,
W Mukdenie - będzie powtórzenie,
W Charbinie - reszta armii zginie.
Pod koniec jesieni Tadziowi pozwolono już wstawać, choć blizna jeszcze nie zarosła. Trzeba było wciąż wyjmować i zakładać sączki. Zaczął
wyjeżdżać na miasto, gdzie dzwoniły tramwaje konne i jeździły śliczne
dorożki dwukonne na gumach. „Grunwald” w Zachęcie. „Kopciuszek”
jako popołudniówka w Teatrze Wielkim:
Po raz pierwszy, drugi, trzeci:
Niech ten łachman z ciebie zleci - powiada wróżka. Ale „Kopciuszek” nie
bardzo bawił Tadzia. Był już na to za duży. Wolał „Hrabinę” i „Zemstę”.
W grudniu nastąpiły przenosiny do lecznicy dr Dydyńskiego na ulicy
Nowowiejskiej, na trzecie piętro, gdzie był oddział chirurgiczny. Na innych
piętrach rezydowali nerwowo chorzy zwani przez służbę „bzikowatymi”
a przez dr Krajewskiego „ramolami”, wśród których przeważała szlachta
utytułowana. W nowej lecznicy było weselej. Jadwinia, uczennica czwartej klasy pensji Leonii Rudzkiej, spędzała w lecznicy wieczory sobotnie
i niedziele. Przemiły był asystent doktora Krajewskiego dr Kiełkiewicz.
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Na tym samym piętrze leżała po operacji ślepej kiszki kuzynka Janka Sulżyńska z powiatu sieńskiego - dorosła panna. Gdy pozwolono jej wstawać,
przychodziła do pokoju Tadzia w asyście studentów. Studenci opowiadali
niesłychane rzeczy o rewolucji. Strajki, zamachy rewolwerowe i bombowe
na gubernatorów, policmajstrów i stójkowych. Z nienawiścią wymawiano
nazwiska Skalona i Mejera. Dr Kiełkiewicz radził pani Irteńskiej, by nie
wychodziła na miasto po zmierzchu. Prócz bomb i rewolwerów zjawiły
się noże. Nożowcy.
Z tego okresu nożowego pochodzi popularna anegdota. Młoda panienka wiejska wraca z Warszawy i opowiada, że widziała nożowca. „Skąd
wiesz, że to był nożowiec? Jak wyglądał?” - „O, był bardzo wytworny:
w narzutce frakowej i cylindrze”. - „To nie był nożowiec!” - „Na pewno
był to nożowiec, bo mrugnął na mnie i powiedział towarzyszowi: z przyjemnością bym zerżnął”.
Na wsi szalały „ekspropriacje” czyli napady na wozy pocztowe z pieniędzmi. Były również zabójstwa prywatne. Pewnego dnia jeden ze
studentów wpadł rozgorączkowany: rzeźbiarz Dunikowski zastrzelił
malarza-orientalistę Pawliszaka w cukierni Udziałowej. Ta wieść bardziej
wstrząsnęła Warszawą, niż dodatek nadzwyczajny o „krwawej niedzieli”
w Petersburgu albo o zabiciu bombą wielkiego księcia Sergiusza w Moskwie. To już były nie tylko szpary na monolicie imperium. Monolit trząsł
się i trzeszczał.
Tadzio wzruszał się razem z Warszawą tym pierwszym okresem
gorączki rewolucyjnej. Miał jednak poważniejsze zmartwienia. Dr Krajewski orzekł, że konieczna jest druga operacja. Przed tą drugą operacją
nie słychać było „Marsylianki” i Tadzio płakał gorzkimi łzami, gdy go
wieziono na salę. Operacja odbyła się szybko i tym razem brzuch zaszyto
całkowicie. Przyjechał z Mińska pan Irteński i orzekł, że Tadzio potrzebuje rekonwalescencji a pani Irteńska odpoczynku w łagodnym klimacie
i postanowił wyprawić żonę i syna na Riwierę. Wybrano Mentonę.
Podróż i pobyt za granicą wraziły się na zawsze w pamięci Tadzia jak
bardzo ostre i bardzo kolorowe zdjęcie fotograficzne. Szczegółowe jednak
opisywanie wrażeń Tadzia byłoby powtórzeniem odnośnego rozdziału
Baedekera (wydanie 1904 r.). Szlak był utarty i polski: Wiedeń - Genua
- Riwiera. Paszport zagraniczny w trzech językach - rosyjskim, francuskim i niemieckim, wydany przez urząd gubernialny miński głosił, że
„madame de Ipohorsky-Irtensky se rend a l’étranger avec son fils Thadé”.
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Koleje strajkowały, prócz warszawsko-wiedeńskiej, która wtedy jeszcze
była przedsiębiorstwem prywatnym i polskim. (Rząd rosyjski wykupił ją
w celach rusyfikacyjnych w parę lat później w okresie tzw. czarnej reakcji).
Na razie konduktorzy mówili po polsku. Pierwszym silnym wrażeniem
był wagon sypialny „międzynarodowy”, nigdy przedtem nie oglądany,
oszalowany pięknymi brązowymi deszczułkami. Sąsiedztwo wagonowe
składało się prawie wyłącznie z dam rosyjskich. Rozmawiały z panią
Irteńską jak najpiękniejszą francuszczyzną. Musiały należeć do lepszego
towarzystwa, a ich tłumny wyjazd za granicę był zapewne związany z rosnącymi w stolicach „nieporządkami” (takim eufemizmem nazywano
wtedy rewolucję 1905 roku). W sąsiednim przedziale podróżowała para
małżeńska starszych Rosjan. Gdyby Tadzio wtedy był już czytał „Naszych
za granicą” Lejkina, znalazłby w tej parze potwierdzenie teorii, że życie
potrafi naśladować literaturę. Byli sympatyczni i rozmowni, ale mówili
tak ohydną francuszczyzną, że pani Irteńska przeszła - choć niechętnie na rosyjski, który kaleczyła niemiłosiernie. Nie należeli do „arystokracji”
i od wspomnianych dam rosyjskich trzymali się z daleka. Gdy pani Irteńska zaczęła mówić o muzeach i innych zabytkach, Rosjanin podniósł
dłoń gestem obronnym:
- Niech mi pani nie mówi o muzeach. Muzea nie są moją specjalnością.
Ale o dobrych restauracjach zagranicznych pomówię chętnie.
Po krótkim postoju w Wiedniu był ośnieżony Semmering, później
długi tunel, a później śnieg zniknął, jak nożem uciął, i za oknami rozlała
się pięknie pofalowana zielona dolina. W Genui szafirowo-szmaragdowy
(jak na obrazku) skrawek Morza Śródziemnego aż zatkał Tadziowi w gardle. Potem wszystko było jak we śnie: rytmiczny szum morza; szlifowane
kamyki na plaży; wycieczka osiołkami na górę Belindę; wycieczka statkiem do San Remo (pierwsza w życiu podróż morska!); table d’hôte gdzie
tu i ówdzie rozbrzmiewał język polski („Istna ulica Marszałkowska!”
- napisze później Włodzimierz Perzyński); wycieczka do Nicei „Starą
Korniszą” w wygodnym powozie z korbą hamulca przy koźle woźnicy;
przyjaźń z wyszczekanym ulicznikiem na malutkiej przystani mentońskiej; radosna dla Polaków a smutna dla Francuzów wieść o pogromie
floty rosyjskiej pod Cuszymą. Tadzio lubił gapić się na przelatujące
z łoskotem pociągi. Specjalnie czatował na ekspressy, bo go przejmowała
podziwem i miłym dreszczem olbrzymia „potworna lokomotywa”
z opływowym przodem i ściętym kominem. Nigdy przedtem nie widział
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takich lokomotyw. Na kolejach rosyjskich chodziły wciąż lokomotywy
z kominem bądź na kształt wysokiej trąby, bądź zakończonym olbrzymią
płaską czapką. Gorszył się, że pani Irteńska nie widziała nic potwornego
w tych lokomotywach. Samochody - trzeszczące i śmierdzące - z damami w kapeluszach podwiązanych woalami mniej go interesowały.
Powrót odbył się trochę inną trasą i z przystankami. Mediolan z katedrą
z obowiązkowym rusztowaniem. Wenecja, gdzie kampanila leżała wtedy
w gruzach, ale za to był pałac dożów, a w nim portret Marino Falieri
zamalowany czarną płachtą. Na placu św. Marka przekupień uliczny,
piękny brunet z błyszczącymi oczami i takimiż wąsami posłyszawszy
język polski i widząc zainteresowanie Tadzia jakimś drobiazgiem powiedział po polsku: „To kosztuje pięć franki”. Później był postój kilkutygodniowy w Belaggio nad Lago di Como. Tam spotkał się po raz pierwszy
i zaprzyjaźnił z Jasiem (zwanym Ickiem) Święcickim. Obaj zaprzyjaźnili
się z sympatycznym wyżłem, którego nazywali „piesiem”. Ostatnim
etapem był Wiedeń. Olbrzymie koło na Praterze. W hotelu za ścianą
głosy polskie: „Antosiu, Antosiu!” - woła głos kobiecy. „Nie przeszkadzaj,
Antoś siedzi na urynale” - odpowiada opryskliwie głos męski. Takie były
pierwsze dźwięki języka ojczystego po sześciomiesięcznym pobycie za
granicą. W dalszej drodze - przed stacją o nazwie Granica - chłopcy na
peronach wrzeszczeli:„Świeża woda, zdrojowa!”. Po przejechaniu granicy
nikt już świeżej wody nie proponował. Na peronie zjawił się natomiast
okazały żandarm w czapce z małą kitką. Warszawa w lipcu - pachnąca
smołą kostki drewnianej - wyglądała cicho. Była jakby przyczajona.
Rewolucję czuć było w powietrzu. W Mińsku było nie lepiej: „w mieście
ciągłe zabastówki” pisała babunia jeszcze wtedy, gdy pani Irteńska
z synem była w Belaggio. („Zabastówka” była pod piórem babuni
nie znającej rosyjskiego rusycyzmem raczej mimowolnym: babunia
była już bowiem za stara, aby się nauczyć polskiego wyrazu „strajk”).
Na szczęście kolej moskiewsko-brzeska jeszcze nie „bastowała”. Dojechano więc szczęśliwie do Mińska. Tak się skończyła pierwsza podróż
Tadzia za granicę. Nie miał daru opowiadania, toteż na pytanie, co
mu się najbardziej podobało za granicą, miał zawsze na końcu języka
odpowiedź: „Zapach Riwiery”. Przeczuwał, że taka odpowiedź zabrzmi
głupio, więc wolał milczeć. A jednak właśnie zapach Riwiery - nieokreślona woń jak gdyby nagrzanego w słońcu kamienia - była najsilniejszym i najtrwalszym wrażeniem.
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W Mińsku zaszły wielkie zmiany. Zamiast lokaja Tadeusza, którego
wzięto do wojska, był lokaj Wincenty, któremu śmierdziały nogi. Zamiast
popularnego i czarującego gubernatora hr. Musin-Puszkina zjawił się gubernator „zły” - Kurłow. Musin-Puszkina odwołano dlatego, że nie potrafił zdusić w zarodku hydry rewolucyjnej. Wiosną odbyła się demonstracja
uliczna, w której między innymi wzięli udział gimnaziści klas wyższych.
Popularny gubernator zmieszał się z tłumem demonstrantów, chcąc ich
w ten sposób zjednać i uspokoić. Dzień był ciepły, więc płaszcz z piękną
czerwoną podszewką przewiesił przez ramię. Manifestanci pod pozorem,
że chcą być usłużni, odebrali mu płaszcz i zatknęli na kiju podszewką do
góry. W ten sposób płaszcz najwyższego dostojnika w gubernii posłużył
za sztandar rewolucyjny. Petersburg nie mógł znieść takiego pośmiewiska i zamiast miękkiego Musin-Puszkina zjawił się srogi Kurłow. Polacy
odczuli to bardzo, a niejedna dama polska wzdychała ukradkiem.
Kolej libawsko-romeńska jeszcze nie strajkowała. W końcu lipca
państwo Irteńscy wyruszyli z dziećmi do Baćkowa. Znów był na dworcu
ponurogłosy portier wołający: „Drugi dzwonek na Bobrujsk, Bachmacz,
Romny i Kremieńczug”... Znów były Osipowicze z kantorkiem żółtych
świec przed ikonostasem. Znów była droga z popasem w zajeździe Juryzdyckich w Chołuju. Pan Juryzdycki był wyraźnie zatroskany. O ile
nowinki w rodzaju zamordowania Obrenowiczów w Belgradzie lub
zawarcia przez Wittego pokoju z Japonią w Portsmouth przyjemnie go
podniecały, o tyle nie miał serca do „demokracji”. „No i czego oni chcą?
Czego oni chcą?” - powtarzał, gdy przy herbacie oceniał z panem Irteńskim krążące pogłoski i wyciągał z nich wnioski polityczne.
Przez całą drogę mżył deszcz i tylko, gdy pod wieczór podjeżdżali do
Baćkowa, niebo na zachodzie przetarło się i podmalowało czerwienią
kadłuby ciemnych chmur. Odtąd Tadzio zauważył, że nawet w lata pogodne podróż z Mińska do Baćkowa odbywała się zawsze w dzień szary
i dżdżysty. W końcu poczytał to za obowiązkowy element „powrotu
panicza”, może nawet za swego rodzaju omen - zły czy dobry? - nad tym
się nie zastanawiał.
Lato 1905 stało się ważnym etapem na przełomie lat dziecinnych
i wczesnej młodości Tadzia. Lata tego zawarł pierwszą w życiu przyjaźń
„prawdziwą”. O trzydzieści wiorst na północ od Baćkowa był dwór i miasteczko Berezyna - siedziba dóbr berezyńskich Potockich z Jabłonny.
Administratorem dóbr był pan Stefan Wańkowicz (należący do jednej
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z linii Wańkowiczów „bez ziemi”). Dotąd stosunek Baćkowa do Berezyny
był żaden, lub raczej trochę napięty. Parę lat przedtem gorzelany berezyński przyjechał do Baćkowa kupować kartofle. Ponoć wszedł w konszachty
z „poczciwym” Hipolitem Huszczą, wonczas ekonomem baćkowskim,
i dopuścił się szachrajstwa, które polegało na użyciu fałszywej ośminy
- o jedną czwartą pojemniejszej od miary przepisanej. Któryś z lojalnych
parobków doniósł o tym pani Irteńskiej. Huszcza został zwymyślany
od ostatnich, a pan Wańkowicz otrzymał bardzo cierpki list. Ujął się za
honorem podległego mu oficjalisty i też napisał bardzo cierpki list. Ale to
zdarzenie należało już do przeszłości. Tymczasem Jadwinia zaprzyjaźniła
się na pensji panny Leonii Rudzkiej z Maniutą Wańkowiczówną, córką
pana Stefana. Maniuta odwiedziła Jadwinię w Baćkowie, a teraz Baćków
ruszył „całym domem” z rewizytą do Berezyny.
Państwo Stefanostwo Wańkowiczowie mieszkali z synem i trzema
córkami w białym domu piętrowym, zwanym pałacem, wśród ogrodu,
który spadał stromo ku rzece Berezynie. Moryś Wańkowicz był w białym
kitlu i czapce gimnazjalnej. Właśnie dostał promocję do drugiej klasy.
Z początku patrzał na Tadzia z grzeczną wyższością: Tadzio wciąż nosił
krótkie majtki. Gdy się jednak dowiedział, że gdyby nie choroba, Tadzio
też byłby przeszedł do drugiej klasy, że jeździł za granicę, że wreszcie jak
na „małysza” jest rozgarnięty i bystry - zaczął go traktować jak równego
sobie. Wizyta w Berezynie trwała trzy dni i te trzy dni były nieprzerwanym
pasmem rozkosznych wrażeń. Moryś miał tego lata brwi osmalone i żółte
plamy na twarzy z czarnymi punkcikami niespalonego prochu. Okazało
się, że przed paru tygodniami w czasie zabawy w „minę” podszedł zbyt
blisko do ładunku prochu, aby rozdmuchać lont, który przygasł. Nastąpił
wybuch i osmalił mu twarz. Tadziowi jeszcze nie wolno było bawić się
bronią palną i prochem, więc wypadek Morysia bardzo go zafascynował.
Zaczęły się gromadne zabawy z udziałem synów licznych oficjalistów berezyńskich: leśniczego, gorzelanego, rachmistrza, pisarza prowentowego
i innych. Dyrektorem zabaw i sędzią wynikłych sporów był oczywiście
Moryś. Bawiono się w wojnę japońską. Jedna partia broniła porosłych
krzakami „okopów” na pochyłości ogrodu, druga atakowała z dołu.
Później bawiono się w rewolucję. Rzucano bomby. Bombami były przeraźliwie strzelające „żabki”, których dostarczał kolega Morysia Mirkutowicz, syn miejscowego aptekarza. Tadzio chciał też wykazać inicjatywę
i bąknął coś o zabawie w Herhocję. Moryś wzruszył ramionami i orzekł,
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że nie ma sensu bawić się w jakieś państwa nieistniejące, skoro można
bawić się w Rosję, Japonię, gubernatorów i rewolucjonistów. Tadzio zawstydził się i odtąd już nigdy nie poruszał tematu Herhocji w rozmowie
z Morysiem. Chłopcy w maskach tj. z chustkami zasłaniającymi twarze
wpadali do kancelarii, gdzie byli zgromadzeni oficjaliści, krzyczeli „ręce
do góry” i rzucili podpaloną żabkę, która pękała z hukiem. Oficjaliści
udawali przestrach, podnosili ręce - i wszyscy byli zadowoleni. W przerwach między zabawami chodzono gromadnie kąpać się w Berezynie.
Rozbierano się i ubierano w obszernej łazience „pływającej”. Tadzio
dowiedział się wielu ciekawych rzeczy, np. że można pływać pod wodą
z otwartymi oczami, lub że używanie ręcznika po kąpieli jest burżuazyjnym względnie babskim przesądem: koszulę i gatki wciąga się na mokre
ciało, ręcznik zaś służy tylko do wytarcia stóp. Po kąpieli siadywano na
brzegu i obserwowano płynące po rzece parostatki, berlinki i płyty.
Razu pewnego, gdy byli we dwójkę bez świadków, Moryś zaczął dyplomatycznie rozpytywać Tadzia o jego przekonania polityczne. Zgorszył się,
gdy ten mu odpowiedział, że nie ma jeszcze żadnych. Zaczął wyjaśniać
Tadziowi, że istnieje wielka niesprawiedliwość społeczna, że robotnicy
i chłopi są wyzyskiwani przez kapitalistów i obszarników, że Żydzi i kobiety nie mają praw równych, że trzeba być socjalistą i rewolucjonistą, bo
tylko rewolucja zaprowadzi sprawiedliwość. (Czytelnik może mieć wątpliwości, czy naprawdę chłopcy jedenastoletni mogli o takich rzeczach
rozmawiać, autor jednak gotów jest zaręczyć słowem honoru, że wszystko
było tak jak tu opisuje). Tadzio nie wszystko rozumiał, słowa jednak Morysia zrobiły na nim wielkie wrażenie. A ciekawość i podniecenie doszły
do szczytu, gdy mu Moryś oznajmił w wielkiej tajemnicy, że już założył
w Mińsku z kilku kolegami „towarzystwo”. Jakie towarzystwo? Na to
Moryś odpowiedział, że na razie nic więcej nie powie, lecz że pogadają
o tym, gdy się spotkają w Mińsku.
W Berezynie - prócz państwa Wańkowiczów, Morysia i trzech jego
sióstr - spędzała wakacje dziesięcioletnia jasnowłosa dziewczynka z szarymi oczyma. Kto to? - spytał Morysia. Ten machnął ręką pogardliwie:
to ich daleka kuzynka Mania Popławska. Dziecko i baba. Nie ma się kim
interesować.
Trzydniowa wizyta w Berezynie minęła „jak sen jaki złoty”. Gdy
przyszła chwila pożegnania Tadzio był bliski płaczu. Po raz pierwszy
odczuł słodycz niezaznanego dotąd owocu przyjaźni. Nie rozpłakał się,
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bo wstyd mu było Morysia. Ale w czasie podróży powrotnej i przez kilka
dni dalszych był smutny i nic go nie bawiło - ani strzelanie z floweru, ani
włażenie na pochyłą jabłoń nad rowem koło świrnia, ani szczucie kotów
Marsem lub Dunajem.
Wieś białoruska zachowywała się spokojnie, jak gdyby nic się na świecie
nie działo. A działo się na świecie bardzo dużo. W miastach szalały strajki,
wybuchały bomby, strzelały rewolwery. Na wsi w guberniach rosyjskich
chłopi palili dwory, rabowali konie i bydło, zabierali ziemię. Na Ukrainie
„pogromy” łączyły się z mordowaniem ziemian, oficjalistów i dzierżawców. Szczególnie groźne były „krajowe zamieszki” w guberniach bałtyckich, gdzie chłopi Łotysze z zimną krwią mordowali znienawidzonych
ziemian Niemców. A na Białej Rusi było cicho. Nawet kradzieże leśne nie
przekraczały zwykłej normy. Dlaczego? Piszę kronikę życia Tadeusza
Ipohorskiego-Irteńskiego, nie zaś dzieje problemów „agrarnych” na
ziemiach imperium rosyjskiego, stwierdzam tylko, że w czasie rewolucji
1905 roku na całej przestrzeni sześciu gubernii litewsko-białoruskich nie
było ani jednego „pogromu” dworów ziemiańskich.
Do Mińska wrócono we wrześniu. W sam czas, bo w dwa dni później
wszystkie koleje zastrajkowały. Mińsk był pod wrażeniem zamachu na
gubernatora Kurłowa. Bombę rzucił rowerzysta przez otwarte drzwi do
pokoju przyjęć w domu gubernatorskim. Byli ranni, ale Kurłow wyszedł
bez szwanku. O zamachu tym mówiono głośno i z widoczną satysfakcją:
Kurłow nie był popularny.
Mimo że stan podgorączkowy, który przechodziło całe społeczeństwo
dorosłe, udzielał się Tadziowi, miał on poważniejsze kłopoty. „Straciłeś
cały rok - mówili rodzice - teraz musisz się uczyć, aby na wiosnę zdać
egzamin do drugiej klasy”. Chodziło o wybór energicznego korepetytora.
Starego Ruzowa zdyskwalifikowano. „Groźny” Ruzow był dobry dla dziesięcioletniego chłopca, ale teraz dwunastoletni bez mała Tadzio nic sobie
z niego robić nie będzie. Pani Irteńska wysunęła kandydaturę pana Jerzego
Iwanowskiego, byłego korepetytora Jasia Kona, późniejszego guwernera
Czapskich, a jeszcze późniejszego ministra czy wiceministra pracy w Polsce
niepodległej. Pan Irteński zaprotestował: „Korepetytorem musi być rodowity Rosjanin. Tadzio zupełnie zapomniał rosyjskiego po tych Riwierach.
Powinien nabrać dobrego akcentu i udarenija”. Korepetytorem więc stał się
pan Smolicz; niewielkiego wzrostu, przesadnie prosto trzymający się, nieskory do żartów lub rozmówek nie związanych z nauką. Zaczęły się lekcje.
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W soboty i niedziele Tadzio chodził bawić się do Jasia Kona lub na
stancję, gdzie mieszkał Moryś Wańkowicz. W czasie pobytu Tadzia za
granicą w domu Konów zaszły zmiany. Pod wpływem przyjaciółek,
gorliwych katoliczek, pani Konowa przeszła na katolicyzm z obu synami - czwartoklasistą Jasiem i sześcioletnim Stasiem. Pan Zenon Kon nie
protestował, ale oznajmił, że nie widzi racji aby na starość zmieniać wyznanie i sam pozostał starozakonnym. Staś Kon bawił się z sześcioletnim
Kaziem Irteńskim. W czasie jednej z tych zabaw między malcami miał
miejsce taki dialog:
- Powiedz, Kaziu, czy ty chrześcijan?
- Chrześcijan.
- Bo i ja chrześcijan.
Choć Konowie cieszyli się, jak już wspomniałem, wielką estymą wśród
polskiej elity mińskiej, jednak przejście pani Zenonowej na katolicyzm
wzbudziło sporo komentarzy i moc mniej lub więcej dobrodusznych
uśmieszków. Anegdotka na temat „bo i ja chrześcijan” miała wielkie
powodzenie.
Zabawa z Jasiem Konem w Herhocję została wznowiona, ale jej urok
znacznie przygasł wobec tego, co się działo na stancji Morysia Wańkowicza. Ten odkrył na koniec Tadziowi tajemnicę „towarzystwa”. Było to
ni mniej ni więcej „Polskie Towarzystwo Rewolucyjne”, do którego już
należeli prócz Morysia: Mirkutowicz (syn aptekarza z Berezyny i kolega
Morysia ze stancji), Wacio Jeśman, Tomek i Bohdan Wańkowiczowie
i paru innych. Towarzystwo miało bardzo radykalny program społeczno-polityczny: zniesienie prywatnej własności, równouprawnienie
kobiet, równouprawnienie wszystkich narodowości, ośmiogodzinny
dzień pracy. Założycielem, duszą towarzystwa i autorem programu był
oczywiście Moryś. On też był właściwie jedynym mówcą na zebraniach.
On obstalował pieczęć z literami „P.T.R.” i on wymyślił szyfr pod nazwą
„Pe-re-to”. Jaka była działalność Towarzystwa? A no, naśladowało starszych, tj. gadało. Tadzio wstąpił do Towarzystwa z wielkim entuzjazmem.
Było ono dla niego pierwszą zaprawą do społecznego pustosłowia, które
miało się stać później zmorą jego wieku młodzieńczego i dorosłego.
Prezesem towarzystwa był Mirkutowicz, a sekretarzem, czyli coś jakby
generalnym sekretarzem partii, był Moryś. Były jakieś kopiejkowe składki i jakieś fundusze. Fundusze rozeszły się jednorazowo na kupno wieńca
na grób biednego Marianka Mirkutowicza zmarłego zresztą nie wskutek
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akcji bojowej, lecz na ropne zapalenie wyrostka robaczkowego. Śmierć
Mirkutowicza była początkiem końca Towarzystwa. Przede wszystkim
Wacio Jeśman oburzył się, że Moryś rozporządził się funduszami - bez
uchwały Towarzystwa. Protest jego był czysto zasadniczy: nie miał nic
przeciw kupnu wieńca, ale - jakim prawem Moryś wydał pieniądze
społeczne bez formalnej uchwały! Wynikła kłótnia. Moryś był krewki
a Wacio jeszcze bardziej krewki. Oznajmił, że występuje z Towarzystwa.
Śmierć Mirkutowicza i ustąpienie Wacia postawiły na porządku dziennym wybory prezesa. Ku wielkiej dumie Tadzia jego obrano na prezesa.
Nie długo jednak cieszył się tym zaszczytem, zaraz bowiem powstał
spór prestiżowy kto ma być stróżem pieczęci: Tadzio-prezes czy Moryś-sekretarz? Tadzio uparł się, że albo będzie miał pieczęć, albo rezygnuje
z prezesury. W wyniku nowych wyborów Moryś połączył w jednej osobie
funkcje prezesa i sekretarza. W miesiąc później zjawiła się pierwsza
jaskółka czarnej reakcji. Rodzice Tomcia i Bohdana Wańkowiczów zagrozili synom bizunem jeżeli nie wystąpią ze stowarzyszenia. Usłuchali.
W pół roku później, gdy Moryś przeszedł do trzeciej klasy, a Tadzio zdał
egzamin do drugiej, obaj chłopcy opuścili szeregi rewolucyjne bez nacisku zewnętrznego. Po prostu zmienili przekonania. Zaczęli trzynasty rok
życia i orzekli, że wyszli z lat, gdy można jeszcze być socjalistą. Polskie
Towarzystwo Rewolucyjne w Mińsku przestało istnieć.
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Rozdział VII

Miasto w konwulsjach

Październik 1905 roku był w Mińsku ciepły i pogodny. Jak latem. W południe ludzie spacerowali na ulicach bez palt. Drzwi balkonu w salonie
państwa Irteńskich nie były jeszcze zakitowane na zimę. Na ten to balkon
w pewne popołudnie październikowe wyległ cały dom Irteńskich - z wyjątkiem pana Irteńskiego, który był gdzieś na mieście, - i oglądał niecodzienne
widowisko. Ulica Zacharzewska była czarna od tłumu idącego pochodem
z czerwonymi sztandarami i śpiewającego „rosyjską” Marsyliankę:
Otrieczjomsia ot starowo mi-i-ra,
Otriachniom jewo prach s naszich nog...
Dnia tego - 18 października starego stylu - nazajutrz po ogłoszeniu
cesarskiego manifestu o konstytucji - tłum demonstrantów zgromadził
się przed domem gubernatorskim. Kurłow wyszedł na balkon i owszem
- powiedział do tłumu kilka słów łaskawych i ciepłych. Delegacja z tłumu zażądała uwolnienia więźniów politycznych. Kurłow odpowiedział,
że zwolnienie więzionych z wyroków sądu nie zależy od niego, lecz że zarządzi zwolnienie tych, co siedzą aresztowani w drodze administracyjnej.
Tłum zachęcony takim dowodem słabości władzy ruszył najprzód pod
więzienie. Tam - powiększony o zwolnionych więźniów administracyjnych, których niósł na rękach - postanowił odbyć meeting na placu przed
Dworcem Wileńskim. Zwarta, pijana wolnością masa, wśród której dużo
było - jak zwykle - kobiet, gapiów i sztubaków, ruszyła pochodem przez
Gubernatorską, Zacharzewską, Kołomieńską - w dół obok budy cyrkowej
- ku dworcowi. Ten to pochód oglądała z balkonu rodzina Irteńskich.
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Minęła godzina. Zapadał wczesny zmierzch jesienny. I nagle na ulicy,
gdzie jeszcze niedawno kroczył potężny zwarty tłum, gdzie setki oczu
błyszczały winem wolności, gdzie kołysały się czerwone sztandary - zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Po jezdni i chodnikach, chyłkiem, luźnymi
gromadkami i pojedynczo uchodzili ludzie w odwrotnym kierunku.
Niektórzy dorożkami. Wielu miało zabandażowane głowy lub ręce. Pani
Irteńska dopiero wtedy zauważyła, że mąż nie wrócił do domu. Kazała
zamknąć drzwi od balkonu. Niepokój jej wzrósł, gdy wpadł sekretarz
Irteńskiego pan Pawłowski, wyjątkowo trzeźwy, należał bowiem do
kategorii pracowników pióra upijających się po godzinie czwartej po
południu. Przybiegł z wieścią, że na placu przed dworcem była strzelanina. Wojsko strzelało do tłumu. Wśród zabitych jest dwóch adwokatów.
Na szczęście po chwili rozległ się zgrzyt klucza w zatrzasku i zjawił się
pan Irteński, zdrów i cały, z ostatnimi wiadomościami o tym, co się
działo w mieście.
Co się właściwie stało? Nikt dokładnie nie wiedział ani wtenczas, ani
potem jak doszło do strzelaniny. Pochód dotarł bez przeszkód na plac
przed dworcem i tam zaimprowizował trybunę i mowy. Na dworcu, na
peronach i na moście nad torami dla pieszych stało wojsko. Wedle jednej wersji miała miejsce scena bratania się rewolucjonistów z oficerami.
Wedle drugiej - były próby rozbrojenia żołnierzy przez tłum. Wedle
trzeciej - tłum posunął się - wbrew ścisłemu regulaminowi i ostrzeżeniom - zbyt blisko do żołnierskiej warty. Dość że wojsko zaczęło strzelać.
Podobno było przeszło stu zabitych na miejscu. Rannych liczono na setki. Masakra była więc na miarę prowincjonalną powtórzeniem sławnej
„krwawej niedzieli” w Petersburgu. Od kul zginęło dwóch adwokatów:
Rosjanin Stieblin-Kamiński (którego córka Natalia wyszła w kilkanaście lat potem za mąż za pana Tadeusza Hersego w Warszawie) i Polak
pan Jentys. Śmierć Jentysa szczególnie wstrząsnęła społeczeństwem
polskim, zginął bowiem nie wśród strzelaniny ogólnej, lecz od strzału
z rewolweru w czasie, gdy wymykał się z placu. Zastrzelił go policjant
pochodzenia polskiego niejaki Jakubowicz. Wedle wersji „społecznej”
strzał do Jentysa był z góry ukartowany, wedle wersji oficjalnej (Kurłow) Jentys był w tłumie, który usiłował opanować komisariat policji
położony niedaleko dworca. Tak czy inaczej Jakubowicz - skazany przez
sąd za zabójstwo Jentysa - był następnie ułaskawiony przez cesarza na
skutek instancji Kurłowa.
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Kto kazał strzelać do tłumu? Czy wojsko działało z własnej inicjatywy
czy na prośbę Kurłowa? W wiele lat później Kurłow napisze w swych
wspomnieniach emigracyjnych, że strzelanina przed dworcem była dla
niego niespodzianką. Przyzna jednak przy tym, że „ilość ofiar ludzkich
była znaczna” zaznaczając, że nie podobna było dokonać dokładnych
obliczeń, ponieważ „tłum (uciekając) uniósł ze sobą wszystkich zabitych
i rannych, co stanowi charakterystyczną cechę wszelkich zaburzeń masowych jeżeli Żydzi biorą w nich udział”...
Po paru latach, gdy już reakcja stała na mocnych nogach i ostatnie
drgawki rewolucyjne były duszone bez litości, na wewnętrznych ścianach
Dworca Wileńskiego wciąż jeszcze widniały ślady kul, salwy bowiem
padały przeważnie na przestrzał przez okna dworcowe. Długo nikt się
nie troszczył o zatynkowanie tych śladów. A kierunek kul był raczej
pouczający: większość śladów szła nie wprost na plac, lecz ukośnie do
góry. Można sobie wyobrazić jakby wyglądała masakra, gdyby wszyscy
żołnierze celowali w zbitą masę tłumu. Mimo to liczba przeszło stu zabitych była - nawet w porównaniu z petersburską „krwawą niedzielą” lub
późniejszym powstaniem moskiewskim - bardzo duża i strzelanina przed
dworcem w Mińsku stała się nie tylko wielkim zdarzeniem w mieście,
lecz osobną stronicą w dziejach pierwszej rewolucji rosyjskiej. Znienawidzony Kurłow zyskał przydomek „krwawego”. Nie wierzono ekskuzom,
że to nie on dał rozkaz strzelania, w opinii całego Mińska nazwisko jego
stało się synonimem kata. Opinię tę mieli najbardziej konserwatywni
obywatele mińscy, którzy razem z całym miastem przechodzili czerwoną
wysypkę rewolucji.
Pobojowisko na placu dworcowym rzuciło ponury cień na nastroje miasta, lecz wcale nie uśmierzyło gorączki rewolucyjnej. Jeśli jedenastoletni
sztubacy bawili się w towarzystwa rewolucyjne, to cóż dopiero mówić
o siódmo i ósmoklasistach, którzy, jak wiadomo, są w mieście prowincjonalnym namiastką studenterii. Zresztą wyższe uczelnie strajkowały
i w Mińsku zjawili się na rewolucyjne wakacje studenci z Petersburga,
Moskwy, Kijowa, Rygi, Dorpatu, Warszawy. W gimnazjum, w szkole
realnej, w szkole handlowej zaczął się strajk, rozpoczęli go uczniowie klas
wyższych. Na zebraniach Towarzystwa Moryś opowiadał jak się strajk
zaczął. Do klas młodszych wdziera się kilku dryblasów z klasy 7-ej i 8-ej
(a wśród nich Romek Zyndram-Kościałkowski, brat późniejszego ministra, nie dryblas wprawdzie, bo małego wzrostu) i ogłasza „zabastówkę”.
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Pedagodzy albo tchórzą, albo idą z duchem czasu i przerywają lekcje
dobrowolnie. Tylko jeden znienawidzony łacinnik Smorodski protestuje.
Trzecioklasiści patrzą ze zgrozą ale i ze zrozumiałym zadowoleniem, jak
ich starsi koledzy biorą Aleksandra Pawłowicza Smorodskiego za kołnierz
i wyrzucają z klasy za pomocą ordynarnego kopniaka. Słowem, wszystko
co było dotąd solidne i uświęcone wywróciło się do góry nogami. Nie
było mowy o nauce. Powaga groźnych nauczycieli i nadziratielów spadła
do zera. Majówka w październiku.
Gimnazjum zyskało, na równi ze społeczeństwem dorosłym, cały
szereg zdobyczy rewolucyjnych. Niektóre z nich utrzymały się na stałe
pomimo reakcji. Tak np. do wszechpotężnej instytucji gimnazjalnej, jaką
była rada pedagogiczna, weszli z wyboru i z prawem głosu decydującego
przedstawiciele komitetów rodzicielskich oraz rady miejskiej - prawie
wyłącznie Polacy. Ojciec Tadzia był do końca (tj. do roku 1915, gdy
gimnazjum rządowe ewakuowano w głąb Rosji), członkiem rady pedagogicznej jako przedstawiciel miasta Mińska. (W przyszłości miało się
to odbić bardzo pomyślnie na karierze gimnazjalnej Tadzia). Nie tylko
nie prześladowano rozmów po polsku, lecz odwrotnie - wykłady religii
zaczęły się w języku polskim. Wprowadzono też - raz na tydzień - lekcje
polskiego, nieobowiązkowe. Nauczycielem był pan Adamowicz, brat
Bogusława, świetnego malarza miniaturzysty i znanego pisarza. Były
i inne zdobycze - czysto sztubackie. Dla uczniów klas starszych nie tylko
zniesiono zakaz palenia papierosów poza szkołą, lecz pozwolono na urządzenie w gmachu gimnazjum smoking-roomu zwanego kuriłką. Jednak
w następnym roku, tj. gdy Tadzio zaczął chodzić do 2-ej klasy, kuriłka już
nie istniała i palenie odbywało się normalnie w klozecie. Rozluźnił się też
nadzór pozaszkolny. Pobłażliwie patrzano na nieprzepisowe kurtki „austriackie” zamiast regulaminowych rubaszek z kuszakami. Tolerowano
chodzenie do teatru bez pozwolenia. A właśnie wtedy zjechał do Mińska
teatr Nuny Młodziejowskiej oraz rosły jak grzyby po deszczu polskie
zespoły amatorskie, popisujące się bądź w lokalu polskiego „Sokoła” przy
ulicy Magazynowej, bądź w lokalu towarzystwa muzycznego zwanego
popularnie „Muzykałką” na rogu Podgórnej i zaułku Zacharzewskiego.
Rewolucja 1905 roku była dla dzieci pokolenia Tadzia ciekawą szkołą
życia. Ona też była jednym (choć nie jedynym) z czynników przyśpieszających dojrzewanie umysłowe tego pokolenia. Nie tylko w życiu
gimnazjum, lecz i w życiu starszych wszystko się wywróciło. Najbardziej
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konserwatywni obywatele wygłaszali poglądy, za które - parafrazując
Gogola - przed pół rokiem daliby swym dzieciom w skórę. Gdy na posiedzeniu rady miejskiej radny Żyd poruszył sprawę środków zaradczych
przeciw żydowskim pogromom, pan Irteński, uchodzący za „ugodowca”,
powiedział publicznie: „Z tym należy się zwrócić do pana gubernatora,
wiadomo bowiem, że nie było pogromów tam, gdzie sobie tego władze nie
życzyły”. Delegacja Żydów poszła do Kurłowa i cóż - w Mińsku obeszło
się jakoś bez pogromów. Inna rzecz, że ludność chrześcijańska nieraz zawieszała przy drzwiach wejściowych obrazki święte lub malowała krzyże,
jako środek zapobiegawczy. Podobno do takich środków uciekali się
i niektórzy Żydzi. Powódź książek, broszur, ulotek, jednodniówek, pism
humorystycznych zalała imperium rosyjskie i przyśpieszała dojrzewanie
umysłowe młodzieży. Wszystko to bez cenzury i nawet bez żadnych
hamulców. Pismo humorystyczne „Pulemiot” umieściło na stronie
tytułowej ponurą „karykaturę”: był to tekst manifestu cesarskiego z 17
października, a na nim czerwony odcisk dłoni. Napis: „do tego manifestu
gen. Trepów rękę swą przyłożył”. Była to zjadliwa aluzja do roli gen. Trepowa, nieoficjalnego dyktatora Rosji w tych dniach pamiętnych, który
rzucił wojsku i policji straszliwe hasło: „nabojów nie żałować!”. Inny
numer „Pulemiota” dał karykaturę jeszcze bezczelniejszą: olbrzymia
kupa gnoju, a u jej stóp karzełek w cesarskiej koronie o rysach Mikołaja
II załatwia drobną potrzebę fizjologiczną.
Poza powodzią słowa drukowanego zjawiły się rzeczy dotąd niesłychane: wiece publiczne zwane meetingami; odczyty, które były wtedy nie
piłą, lecz nowością; nieskrępowane rozmowy starszych; ogólna atmosfera strajków, terroru rewolucyjnego i anarchii. Wszystko to pobudzało
wyobraźnię i myślenie. Najbardziej tępi spośród sztubaków musieli, jeśli
nie czytać, to słuchać, widzieć, wyciągać wnioski, a więc myśleć. Dopiero
później przyszła reakcja. Nie tylko reakcja polityczna, ale reakcja dzieciństwa. Po wakacjach rewolucyjnych dzieciństwo miało się jeszcze wyszumieć. Pokolenie Tadzia Irteńskiego przeżyło więc - dzięki rewolucji - dwa
okresy dzieciństwa i dwa okresy umysłowego dojrzewania.
Tadzio stał bliżej życia politycznego niż inni chłopcy. W Mińsku zaczęto pośpiesznie gotować się do wyborów do dumy państwowej. Nie było
tygodnia, żeby w salonie Irteńskich nie odbywała się jakaś konferencja
polityczna lub zebranie przedwyborcze. Na jedno z takich zebrań przyjechał z Moskwy znany działacz społeczny i polityczny polski Aleksander
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Lednicki, który kandydował do dumy z guberni mińskiej. Przez szparę
w drzwiach Tadzio przysłuchiwał się mowom i oklaskom, czyli „aplodysmentom”, jak się wyraził stryjaszek Eustachy Irteński.
Jak już wspomniałem Kurłow należał do gatunku złych „nieprzyzwoitych” gubernatorów. (Bo bywali również gubernatorzy „przyzwoici”,
którzy zresztą też często ginęli od bomb; tragedię przyzwoitego gubernatora-fatalisty opisał Leonidas Andrejew w nowelce pt. „Gubernator”).
Kurłow został zaliczony do rzędu najbardziej nieprzyzwoitych. Na liście
przeznaczonych do zgładzenia przez bojówki rewolucyjne nazwisko jego
było podobno na pierwszym miejscu. Jednak po nieudanym zamachu
na niego latem 1905 i po krwawej strzelaninie dnia 18 października
zgładzenie Kurłowa nie było zadaniem łatwym. Minęły bogobojne czasy,
gdy gubernator ks. Trubeckoj przechadzał się samotnie po parku lub gdy
hr. Musin-Puszkin jeździł z wizytami do okolicznego obywatelstwa bez
konwoju i nawet bez asysty. Kurłow albo migał jak widmo w powozie
otoczonym chmarą kozactwa, albo zjawiał się w towarzystwie licznej
świty i mrowia szpicli. Przechodnie znikali w bramach domów, gdy zdala
- jakby ktoś sypnął żelaznym grochem po kocich łbach bruku - zbliżał
się ogłuszający klekot i zza rogu wyciągniętym kłusem wypadał powóz
zasłonięty podwójnym pierścieniem półsotni kozaków. Chodzenie po
ulicach nie było bezpieczne w owych miesiącach rewolucyjnych.
Drugi zamach na Kurłowa odbył się w styczniu 1906 w okolicznościach
szczególnie dramatycznych. Bombę rzucił niejaki Pulichow, będący
w towarzystwie Anny Izmajłowicz, córki rosyjskiego generała artylerii.
Rzucił bombę w godzinach rannych w chwili, gdy Kurłow otoczony
gromadą oficerów, duchowieństwa prawosławnego, urzędników i - jak
zwykle - tłumem szpicli, wychodził z soboru po nabożeństwie żałobnym za duszę jakiegoś dygnitarza wojskowego. Bomba - podrzucona
do góry - ześliznęła się po mundurze Kurłowa, padła na śnieg literalnie
o krok od niego i - nie wybuchła. Pulichow, choć uzbrojony w rewolwer,
zgłupiał i patrzał jak zahypnotyzowany na leżącą na śniegu paczkę
owiniętą w szary papier. Dziewczyna była przytomniejsza. Wyjęła rewolwer i zaczęła strzelać, lecz - nie do Kurłowa, ale do leżącej bomby. Aby
wybuchła... Był to więc typowy przykład tzw. logiki kobiecej. Sprawców
zamachu ujęto. Pulichowa w kilka dni później powieszono na dziedzińcu
miejscowej turmy - tej samej turmy, gdzie w 35 lat potem bolszewicy
zamęczyli sławnego zagończyka pułk. Jerzego Dąmbrowskiego. Annie
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Izmajłowicz zamieniono karę śmierci na bezterminowe ciężkie więzienie.
Późnym wieczorem w dniu zamachu Mińskiem wstrząsnął huk wybuchu. Z braku fachowych pyrotechników plac otoczono kordonem, bombę
zaś obłożono drwami i słomą, oblano naftą i podpalono. O sile wybuchu
świadczy fakt, że we wszystkich domach obszernego placu Katedralnego
wyleciały szyby.
Rewolucja rewolucją, ale po manifeście 17 października życie w Mińsku
zaczęło się toczyć mniej więcej normalnie. Koleje przestały strajkować.
Sztubacy wrócili do szkół. Tyle że po dawnemu gubernator przelatywał
w powozie otoczonym kozakami, a policmajster w asyście czterech
konnych policjantów, z których jeden trzymał w ręku nagan gotowy
do strzału. Na policmajstra rzucono bombę w pobliżu „wodokaczki”
(tj. wieży ciśnień) na rogu Zacharzewskiej i zaułku Archirejskiego. Bomba nie wybuchła.
Zaczął się post. Społeczeństwo gotowało się do wielkiej imprezy dorocznej - bazaru. W zasadzie bazary, odbywające się w ciągu jednego
tygodnia w teatrze miejskim, nie były imprezą wyłącznie polską; zaglądali tu Żydzi, a nawet gubernator i inni dygnitarze rosyjscy zaszczycali
je swoją obecnością. Naprawdę jednak i organizacja, i wykonanie, i cele
bazarów były czysto polskie. Były też wynikiem harmonijnej współpracy
wszystkich stanów. W jednych lożach piękne i ubrylantowane panie
sprzedawały szampana (nieraz dostając po 100 rubli za kieliszek!) lub
kwiaty. W innych lożach i stoiskach panie niemniej piękne, lecz mniej
lub wcale nieubrylantowane, sprzedawały zabawki, galanterię, słodycze.
W ciągu całego tygodnia „tout Mińsk” przewalał się przez bazar: od ziemiaństwa i notabli miejskich do młodzieży szkolnej i skromnie ubranych
mieszkańców przedmieść. W owych latach wielką atrakcją bazarów była
żywa fotografia. Na scenie spuszczano płachtę płócienną, którą bardzo
starannie polewano wodą z konewki. Potem gasły światła i na płótnie zaczynały się dziwy. Ludzie, konie, psy - poruszali się „jak żywi”. Ogrodnik
polewał kwiaty z gumowego węża. Chłopiec psotnik naciskał nogą węża
i woda przestała tryskać. Zdumiony ogrodnik zaglądał do wylotu sikawki,
a wtedy chłopiec przestawał naciskać i woda oblewała twarz ogrodnika.
Było bardzo zabawnie. Dorośli patrzyli na ekran z pobłażaniem, albo
w ogóle nie patrzyli. Zabawa dla dzieci. Zdziwiliby się bardzo, gdyby im
powiedziano, że już w kilka lat później kinematograf zawojuje cały świat
i stanie się rozrywką nie tylko dla dzieci. Panie organizatorki starały
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się o nowe pomysły. Tej zimy i przez parę lat następnych Japonia była
w modzie: kimona, ciastka zwane mikadami, lakowe pudełka, wachlarze.
Toteż pani doktorowa Świdowa z siostrą panią Wandą Obrąpalską przybrały swe stoisko po japońsku, a same wystroiły się w kimona i uczesania
a la gejsza. Gejszą była też przystojna pokojówka pani Świdowej. Stoisko
robiło furorę. Szczególnym powodzeniem cieszyła się gejsza-pokojówka.
Ale cóż - była zakłopotana i stała ze spuszczonym wzrokiem nie odpowiadając na ogniste spojrzenia młodzieży i podtatusiałych lowelasów.
Wielotysięczne dochody z bazarów mińskich szły na Towarzystwo
Dobroczynności, organizację całkowicie opanowaną przez Polaków, na
której czele stał hr. Jerzy Hutten-Czapski z Przyłuk, filister dorpacki,
postać w Mińsku bardzo popularna i powszechnie kochana.
Bazar 1906 odbył się poniekąd pomimo rewolucji, był bowiem instytucją o starych tradycjach. Jako zdobycze czysto rewolucyjne zjawiły
się tej zimy: teatr polski, polski klub „Ognisko”, polskie towarzystwo
gimnastyczne „Sokół” i - prasa. Własnego pisma polskiego nie udało się
w Mińsku założyć, lecz wznowiony - po kilkudziesięciu latach zakazu
- „Kurier Litewski” w Wilnie wprowadził dział miński pod redakcją
pana Włodzimierza Dworzaczka - figury mało popularnej. Polski Mińsk
tolerował go, pan Dworzaczek bowiem był przekonań „endeckich”, które
wtedy właśnie zaczęły się przesączać do polskich sfer mieszczańskich
Mińska. Był zatem w Mińsku jednym z pierwszych jajek kukułczych
w starym gnieździe, które dotąd pielęgnowało tradycje zgodnego współżycia wszystkich ludów Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Teatr. Po raz pierwszy od lat kilkudziesięciu ze sceny zabrzmiało słowo
polskie. Najpierw zjawiła się operetka, na którą, rzecz prosta, Tadzia nie
puszczono. Po operetce zawitał teatr Nuny Młodziejowskiej, później zespół Wandy Siemaszkowej. „Dziady”. Przystojny aktor Wiślański gra
Konrada i głosem aksamitnym zaczyna: „Samotność - cóż po ludziach,
czym śpiewak dla ludzi”... Gdy Improwizacja dochodzi do wyzwania
Boga: „Krzyknę, żeś ty nie ojcem świata, ale...” - głos diabła z lewej strony
podpowiada ze względów cenzuralnych „katem”. „Wesele”. Czepiec
wchodzi na scenę nie z kosą, lecz z długim kijem, bo kos zabroniła cenzura. Toteż gdy na uwagę Pana Młodego, że kosa jest piękna, Czepiec odpowiada „bo nastawiona” - nie budzi to na widowni należytego echa. „Lilia
Weneda” z Nuną Młodziejowską w roli tytułowej i z dekoracjami Ferdynanda Ruszczyca. Gdy na scenie ukazuje się monument z druidycznych
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kamieni skomponowany impresjonistycznie, z galerii na parter stacza się
grzmot oklasków i wołania: „Ruszczyc! Ruszczyc!”. Wołania nie milkną
dopóki na scenę nie wyjdzie młody przystojny pan z orzechową bródką
i orzechową czupryną, który - prowadząc za rękę chudą i bladą Lilię
Wenedę - kłania się z zażenowaniem. Tadzio nie opuszcza ani jednego
przedstawienia. Chodził na prawach ucznia gimnazjalnego: płacił 50
kopiejek i mógł zająć każde „wolne miejsce”.
Przyszła wiosna a z nią spacery do Ogrodu Gubernatorskiego i na
Trek. U wylotu ulicy Skobielewskiej, tam gdzie się kończył ogród miejski
zwany skwerem, ulica Podgórna spadała ku rzece Świsłoczy wąwozem
cienistego bulwaru. Po prawej stronie wąwozu były domki prywatne, po
lewej ogród archirejski, gęsto zadrzewiony i tajemniczy, bo zasłonięty
wysokim i szczelnym parkanem. Żadna żywa istota spośród Polaków
nigdy tam nie zajrzała. Ogród musiał być, jak większość ogrodów mińskich, zapuszczony, półdziki, a więc piękny. Z tą posesją archirejską
związane jest małe wspomnienie historyczne. Gdy po wkroczeniu wojsk
napoleońskich w czerwcu 1812 roku nastąpiła częściowa restytucja władz
Wielkiego Księstwa Litewskiego, ówczesny biskup miński ks. Dederko
zawładnął posesją i zainstalował się w rezydencji archirejskiej. Usadowił
się prawem kaduka, gdyż posesja ta nie była nigdy własnością kościoła
katolickiego. Zasiadł w nowej rezydencji tak mocno, że dopiero w kilka
lat później, gdy już wiosna wojny, wiosna urodzaju rozwiała się jak miraż,
udało się Rosjanom - po licznych ukazach i molestacjach - wyeksmitować
go z posiadłości archirejskiej. O mieszkańcach posesji Polacy mało wiedzieli. Sam archirej wyjeżdżał na miasto rzadko i - wedle rytuału prawosławnego - tylko w karecie. „Mińczukom” był dobrze znany jeden tylko
mieszkaniec ogrodu. Był nim oswojony żuraw, który od czasu do czasu
wypuszczał się na spacer na ulicę, a nawet do przeciwległego skweru.
Nie bał się ludzi, odwrotnie - ludzie się go bali, bo miał brzydki zwyczaj
nagłego atakowania przechodniów, przy czym zgodnie z naturą innych
brodźców starał się wymierzyć uderzenie potężnego dzioba w oko. Stromy bulwar-wąwóz ulicy Podgórnej spadał, jak się rzekło, ku Świsłoczy.
U stóp bulwaru był most przez rzekę - tylko dla pieszych - a za rzeką
rozciągał się na przestrzeni kilkudziesięciu dziesięcin Ogród Gubernatorski. Piękny był to park: obszerny, miejscami cienisty, miejscami - jak
łąka - otwarty i słoneczny. Jedną z wielkich zalet Ogrodu było, że był
przeważnie pusty. Ludzie byli leniwi w owych czasach i nie chciało się
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im korzystać z wielkiego rezerwuaru powietrza i zieleni nad piękną
rzeką. Spacer z góry a zwłaszcza pod górę - odstraszał. Wolano tłoczyć
się na krótkim odcinku ulicy Zacharzewskiej zwanym „Kirchenstrasse”
(bo stał tam kościołek protestancki) lub na skwerku miejskim, niż ryzykować dalsze, bo aż 10 minut trwające wyprawy. Trek był ogrodzoną
częścią parku. Wstęp na Trek był za opłatą, względnie za okazaniem biletu członkowskiego, który „opiewał” na całą rodzinę członka Mińskiego
Towarzystwa Miłośników Sportu plus guwernantka. Z Trekiem wiąże się
jak najściślej całe życie Tadzia - od wczesnego dzieciństwa do chwili, gdy
mając lat 26 musiał opuścić Mińsk na zawsze. O Treku była już i będzie
jeszcze mowa. Wspominam tu o nim dlatego, że właśnie na Treku widział
Tadzio z bliska - po raz pierwszy i ostatni w życiu - groźnego Kurłowa.
W maju 1906 odbywała się na Treku jakaś większa zabawa publiczna
(gulanije) połączona z loterią „allegri” na cele dobroczynne. Na loterii
można było wygrać dużo ciekawych rzeczy, np. krowę. Tadzio nie miał
szczęścia. Albo wyciągał bilet pusty, albo wygrywał jakiś tandetny wazonik na kwiaty. Kurłow przybył na zabawę. Nie ryzykując spaceru przez
Ogród Gubernatorski, zajechał powozem, jak zwykle w asyście kozaków,
pod tylne wejście na Trek z ulicy noszącej miłą nazwę ulicy Wesołej. Bawił na Treku krótko. Zasiadł w jednej z lóż, złożył jakąś ofiarę i gawędził
w ciągu kwadransa z organizatorami zabawy. Ciekawi nie tłoczyli się do
loży. Odwrotnie: obchodzili ją szerokim półkolem, pomni, że rewolucja
się jeszcze nie skończyła i że nie jest bezpiecznie kręcić się w pobliżu
miejsca, gdzie lada chwila może wybuchnąć bomba lub mogą zaświstać
kule rewolwerowe. Dzieci są, jak wiadomo, odważniejsze od starszych.
Tadzio z Morysiem zbliżyli się do samej loży i stali przed nią przez
dłuższą chwilę, zanim ktoś z dorosłych nie kazał im wynosić się. Mieli
jednak czas przyjrzeć się Kurłowowi dokładnie. Wcale nie był straszny.
Raczej młody, z ciemnoblond czupryną i wąsami, przystojny, o wyrazistym profilu, z tęgawym tułowiem szczelnie opiętym w śnieżnobiały
kitel mundurowy. Chłopcy widzieli z dala jak wstał i żegnał się całując
ręce paniom. Gdy wyszedł z loży, otoczyła go zaraz grupa mundurów
i jakichś ludzi w ubraniach cywilnych, zapewne szpicli. W tej asyście
odszedł śpiesznym krokiem ku wyjściu przy ulicy Wesołej. Potem za płotem wyrósł las pik kozackich i rozległ się stuk kilkudziesięciu podków po
bruku - potem dalekie dudnienie na moście przez Świsłocz. Kurłow znikł
z oczu i pamięci Tadzia. Przypomniał się dopiero w trzydzieści kilka
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lat później, gdy trafiły mu do ręki wspomnienia emigracyjne Kurłowa
pt. „Upadek Rosji cesarskiej”.
W końcu maja Tadzio zdawał egzaminy. Pierwszego dnia był egzamin
pisemny. Nauczyciel Zubakin (który później wraz z panem Falkowiczem
założył pierwsze w Mińsku gimnazjum prywatne), brudas, z rozmierzwioną brodą, w zatłuszczonym mundurze z dyndającymi na nitkach
guzikami, dyktował zadanie. Dyktował z premedytacją, to jest dobierając
i wymawiając „fonetycznie” takie słowa, w których nie wiadomo czy pisać „ż”, czy „sz”, czy „szcz”. Tadzio czuł, że mimo postępów osiągniętych
pod kierownictwem pana Smolicza, zrobił sporo błędów. Po dyktandzie
przyszło zadanie arytmetyczne. Po zapisaniu podyktowanego zadania
Tadzio zaczął potnieć. „W czterech zasiekach złożono 64 pudy żyta.
W pierwszym było o 2 pudy 5 funtów i 7 zołotników więcej niż w drugim; w drugim o 3 pudy 1 funt i 2 zołotniki więcej niż w trzecim... itd.
Ile żyta było w każdym zasieku?”. Gdzieś w jakimś zakątku mózgu
dzwoniło wspomnienie, że pan Smolicz kilka razy mu przypominał,
że jest to jedno z „typowych” zadań egzaminacyjnych i tłumaczył jak
trzeba rozwiązać ten typ zadania. Trudno - ów zakątek mózgu był
dokładnie zaszpuntowany i Tadzio dalej pocił się patrząc z rozpaczą
w okno, za którym kołysały się zielone gałęzie i błyszczał skrawek nieba. Wreszcie machnął ręką. Co ma być to będzie. Podzielił 64 przez 4,
a potem do pierwszej szesnastki dodał 2 pudy 5 funtów i 7 zołotników,
do drugiej dodał 3 pudy 1 funt i 2 zołotniki itd. Nie fatygował się nawet
sprawdzić przez dodanie tych powiększonych szesnastek, bo wiedział
z góry, że wszystko jedno 64 pudów nie wyjdzie. Po powrocie do domu
na pytanie rodziców jak poszło odpowiedział, że „dyktando napisał
dość nieźle”, a że zadanie arytmetyczne było bardzo trudne i że nie wie,
czy je dobrze rozwiązał. Rodzice nie pytali dalej, ale panu Smoliczowi
musiał szczegółowo zdać sprawę z zadania arytmetycznego. Korepetytor
chwycił się za głowę. Jak to?! Przecież tyle razy odrabialiśmy zadania
tego typu! Jak można było rozwiązać w tak głupi sposób... Pobiegł do
pana Irteńskiego, który jednak - wbrew obawom Tadzia - nie przejął się
zbytnio. Zobaczymy - powiedział.
Nazajutrz był egzamin ustny. Tadzio przeczytał głośno, a potem opowiedział „własnymi słowami” opowiadanie z chrestomatii pt. „Słońce,
mróz i wiatr”. Z lekkich grymasów na ustach egzaminatorów domyślił się,
że parę razy postawił udarenije na niewłaściwej sylabie. Egzamin ustny
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z arytmetyki też przeszedł gładko. Mając dobrą pamięć wzrokową wyrecytował nie zacinając się kilka reguł. Niespodziewanie ciężko wypadł
egzamin z nauki zwanej przyrodą. Egzaminatorem był młody nauczyciel
pan Kazański, dość przystojny blondyn w przepoconym kitlu czesuńczowym. Ów Kazański był fantastą, który sprawiał niemało kłopotu nie
tylko uczniom, lecz również rodzicom i korepetytorom. Nie uznawał
podręczników. Na jedną lekcję zadawał „o krowie”, na inną „o fiołku”,
jeszcze na inną „o pszczole” itd. (W parę lat później Tadzio dowiedział się
od starszych w jaki sposób radzili sobie z tak fantastycznymi zadaniami.
W klasie istniała umowa, że skoro tylko ktoś zostaje wyrwany, inny
uczeń zwraca się do Kazańskiego z jakimś pytaniem w celu „zamawiania
zębów”, tj. odwrócenia uwagi pedagoga od osoby i recytacji wyrwanego.
Tak np. przed rokiem Zbinio Czechowicz ma recytować lekcję „o fiołku”.
Inny uczeń zaraz wstaje i prosi Kazańskiego o wskazówkę z dziedziny
botaniki praktycznej. Kazański chętnie objaśnia. Tymczasem Zbinio
trajkocze w kółko głosem przyciszonym - bez przerwy i bez zająknienia:
„Fiołek jest to kwiatek, który rośnie na polach i łąkach - fiołek jest to
kwiatek, który rośnie na polach i łąkach” itd., itd. W klasie rozlegają się
śmiechy zduszone. Kazański przerywa dyskusję botaniczną i zwraca się
do Zbinia: „No co tam gadacie?”. Na to Zbinio głosem dobitnym: „Fiołek
jest to kwiatek, który ma pięć płatków”. Dobrze. Siadać. Piątka). Otóż
Kazański pyta Tadzia na egzaminie: „Proszę nam opowiedzieć o koniu”.
Tadzio zdumiał. Był przygotowany na krowę, lwa, różę, osła lub wołu,
ale nie spodziewał się konia. Milczy. Kazański przechyla się w krześle,
zapuszcza ręce w kieszenie i patrzy na chłopca ze złośliwym uśmiechem:
- Cóż to? Nie wiecie co to jest koń? Nie widzieliście nigdy konia?
W chłopcu obok wstydu rośnie złość. Odpowiada głośno i miarowo:
- Koń jest to zwierzę, które służy do przeciągania ciężarów.
Kazański wybucha śmiechem. Inni członkowie komisji też się śmieją.
Ani wtedy, ani później, ani nawet dzisiaj Tadzio nie rozumie dlaczego
odpowiedź jego wywołała śmiech. Uważa, że odpowiedź jego była
(z drobną może poprawką co do wyrazu „przeciąganie”) odpowiedzią
trafną i inteligentną. Kult konia nigdy nie przemawiał mu do wyobraźni.
W parę dni później pan Irteński wrócił z posiedzenia rady pedagogicznej. Rezultat egzaminu był opłakany. Tadzio zrobił siedem „grubych”
(tj. poważnych) błędów w dyktandzie. Co do zadania arytmetycznego,
to nawet stopnia nie postawiono, a tylko przekreślono pracę na ukos
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czerwonym atramentem i napisano u dołu „jerunda” co znaczy - bzdury.
Z przedmiotów ustnych dostał tylko trójkę.
- A więc nie zdałem egzaminu? - spytał Tadzio czując jak mu łzy przesłaniają wzrok.
Pan Irteński użalił się i pogładził go po głowie:
- Przyjęto cię do drugiej klasy - w drodze wyjątku. Postawiono ci
„warunkową” trójkę. Zrobiono to wyłącznie dla mnie, bo się ze mną liczą,
jako z członkiem rady pedagogicznej. Ale pamiętaj, że może nie zawsze
będę członkiem rady. Będziesz musiał uczyć się pilnie, gdy pójdziesz do
gimnazjum jesienią.
Egzaminy wraziły się w pamięci Tadzia jeszcze z innego powodu.
W czasie przerwy między egzaminami poznał przelotnie w korytarzu
chłopaka trzynasto czy czternastoletniego zdającego jako ekstern.
Nie spotkał go ani wcześniej, ani później i nie znał ani imienia jego,
ani nazwiska. Chłopiec o pół głowy wyższy od Tadzia był wygadany,
wesoły i towarzyski. Po krótkich informacjach wstępnych skierował
rozmowę na temat najbardziej interesujący chłopców w jego wieku,
tj. na sprawy seksualne. Tadzio już od trzech lat nie wierzył w bociany, ale wiedza jego z zakresu zagadnień płciowych była dość mglista.
Ani Jaś Kon, ani Moryś Wańkowicz nie rozmawiali z nim na ten temat.
Obserwacje życia zwierząt na wsi dawały mu wskazówki niezbyt pewne. Domyślał się wielu rzeczy, ale tok jego dociekań miał - w całkowitej
zgodności z teorią Freuda - odchylenie trochę analne. Dopiero ten
„ekstern” wyjaśnił mu wszystko szczegółowo: i jak dzieci się rodzą i jak
do tego dochodzi. Starszy sztubak chwalił się przy tym ze swych zwycięstw miłosnych. Łgał oczywiście. Ale Tadzio wierzył wszystkiemu.
Słuchał z zapartym oddechem i z ogniem w oku.
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Rozdział VIII

Paweł Mironowicz

Tadzio dostał czapkę ze srebrnymi liśćmi wawrzynu i białym
denkiem (na lato) i białą bluzę z czarnym paskiem lakierowanym ze
srebrną sprzączką, a na niej litery „M.G.” - Mińskie Gimnazjum. Druga
litera na sprzączce była tłumaczona przez uczniów szkoły miejskiej,
tj. powszechnej, znanych łobuzów i chuliganów, w sposób nieprzystojny
i służyła za osnowę połajanek ulicznych. Ale przede wszystkim dostał
długie spodnie, które stały się symbolem ostatecznych wyzwolin z okresu dzieciństwa. Pojechał w tym stroju do Baćkowa mając przewieszoną
przez ramię zieloną puszkę do celów botanicznych, był bowiem w okresie
zainteresowań botanicznych. W podarowanej przez ojca starej skórzanej,
ściąganej rzemieniami walizce miał klucz do określania roślin. Puszką
i kluczem nie długo się cieszył, gdyż czekały go na wsi inne wzruszenia.
W Baćkowie zastał podniecenie i rwetes. Po raz pierwszy od czasów
niepamiętnych miała się odbyć wizytacja pasterska arcybiskupa Szembeka. Stanowiła również jedną ze zdobyczy rewolucyjnych. Władze
rosyjskie zgodziły się na wizytację i zabroniły tylko banderii konnych.
Ale i bez banderii wszystko wypadło pięknie i wspaniale. W zaściankach
i dworach stały bramy powitalne uwite z zieleni i kwiatów. Od dworu
do dworu i od zaścianka do zaścianka odprowadzały arcypasterza nie
kończące się rzędy powozów, bryczek, kałamaszek, a nawet chłopskich
kolos. Pomimo zakazu banderii, powozowi Szembeka towarzyszyła
kawalkada konnych paniczów z dworów i młodej szlachty z zaścianków.
Nie tylko w zaściankach, ale nawet w polu wzdłuż drogi mężczyźni
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i kobiety klęczeli w kurzu oczekując przejazdu przedstawiciela kościoła.
Chłopi prawosławni patrzyli z podziwem na nieznane widowisko i nie
bardzo wiedzieli jak się zachować. Dla wszelkiej pewności też ozdabiali
chaty zielenią i klękali, gdy zbliżał się orszak biskupi. Dom w Baćkowie był za mały na przenocowanie arcypasterza z asystą. Toteż nocleg
z uroczystym obiadem składkowym odbył się w Kobylance u Kubusiów
Jeśmanów, do Baćkowa zaś arcybiskup wstąpił tylko na krótki postój,
na tzw. herbatkę z winem węgierskim i starym miodem z piwnic sklepu
pana Staroniewicza w Mińsku. Z Baćkowa arcybiskup ruszył na północ
- do Borsuczyny i Kliczewa, a stamtąd do Berezyny i Rawanicz. W Rawaniczach, gdzie państwo Słotwińscy mieli tzw. pałac, był znów nocleg
i obiad wystawny. W czasie obiadu dwuletni Mirek Słotwiński zbliżył się
niepostrzeżenie do Szembeka i długo mu się przypatrywał. Gdy książę
Kościoła uśmiechnął się dobrotliwie, malec powiedział z tą wspaniałą
dykcją, z jaką tylko małe dzieci mówić potrafią: „Zajadaj, biskup, zajadaj”.
Szembek pogłaskał Mirka po głowie.
Inna jednak - ważniejsza od wszystkich wizytacji - rozkosz czekała
Tadzia w Baćkowie. W celu uczczenia pierwszych długich spodni pani
Irteńska pozwoliła mu na używanie dubeltówki. Wuj Edmund Świętorzecki podarował był ją Tadziowi parę lat temu, lecz dotychczas stała
w szafie pani Irteńskiej pod kluczem czekając, aż Tadzio podrośnie. Promocję do drugiej klasy uznano za wystarczający dowód „podrośnięcia”.
Tadzio dostał upragnioną broń z pouczeniem, że będzie jej używał tylko
w obecności i pod nadzorem Pawła i że nie będzie strzelał w ogrodzie.
Od tej chwili datowała się krótka, ale gorąca i pamiętna przyjaźń z leśnikiem Pawłem Mironowiczem.
Kim był Paweł? Skąd pochodził? Czy był ze szlachty czy z chłopów?
Kroniki baćkowskie nie dawały odpowiedzi na te pytania. Młody jeszcze,
średniego wzrostu, barczysty - miał rudą brodę i czarne śmiejące się oczy.
Mówił po polsku płynnie i prawie bezbłędnie. Równie płynnie i swobodnie mówił z chłopami po białorusku. A i po rosyjsku mówił dobrze.
Przesłużył trzy lata w wojsku, gdzie dostał dyplom za dobre strzelanie
z nagrodą w postaci srebrnego zegarka z napisem „za otlicznuju strelbu”.
Z wojska też przyniósł wzorowe maniery karnego sługi i niewyczerpany
zapas żołnierskich piosenek rosyjskich. O jego wyczynie dyplomatycznym w sporze pani Irteńskiej ze szlachcicem Tumiłowiczem już
mówiliśmy. Zasłużył się on Irteńskim w inny jeszcze sposób. Rokrocznie
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na łąkach nad Ussą odbywało się po sianokosie dzielenie siana. Czasem
pani Irteńska doglądała tej ważnej funkcji osobiście, czasem delegowała
kogoś ze służby. Pewnego lata, gdy Tadzio miał lat sześć czy siedem, posłano tam Pawła. Przy podziale wybuchł spór. Paweł twierdził, że wozy
przeznaczone dla wsi są znacznie większe od wozów przeznaczonych dla
dworu. Chłopi bronili się mówiąc, że wszystkie wozy są „sprawiedliwe”.
Od sporu doszło do połajanek, od połajanek do bójki. Chłopi byli trunkiem pijani, a więc agresywni i niebezpieczni. Paweł - też podchmielony
- zaczął im grozić rewolwerem, który zawsze nosił na zielonym sznurze
obok mosiężnej blachy z napisem „lesnoj storoż”. Nie ulękli się i powalili
go na ziemię. Groził mu może los nieszczęśliwego Karpa. Zrozumiał, że
rozjuszeni i podnieceni wódką chłopi mogą go zabić, więc strzelił. Ranił
jednego z napastników dość ciężko w udo. Przestraszyli się i rozbiegli,
unosząc rannego. Sędzia śledczy wszczął sprawę karną przeciw Pawłowi
o ciężkie uszkodzenie ciała. Pan Irteński przyjął ten wypadek mocno
do serca. Wynajął do obrony Pawła młodego adwokata mińskiego pana
Legatowicza. Sąd okręgowy na sesji wyjazdowej z udziałem przysięgłych
w Ihumeniu przychylił się do wywodów obrony. Kierunek kuli z dołu
w górę świadczył, że Paweł strzelił w pozycji leżącej i że przeto działał
w obronie koniecznej. Pawła uniewinniono. Zdawałoby się, że po tym
zajściu stosunek chłopów do Pawła jeszcze się bardziej zaostrzy. Stało się
jednak inaczej. Paweł zaczął coraz częściej i coraz wyraźniej zaniedbywać interesy dworu i wchodzić w komitywę z chłopami i drobną szlachtą.
Zaczęły się wypitki w Sielibie i Żalinie. Irteńscy pomni jego zasług nie
stosowali na razie środków drastycznych, tylko ostrzeżenia i nagany.
Paweł jednak coraz wyraźniej wypadał z łask. W tym to okresie zawisłej
nad głową Pawła niełaski zaczęła się nowa przyjaźń Tadzia.
Zielona puszka na rośliny poszła w kąt. Godzinami przesiadywał
w domku Pawła i przypatrywał się misterium robienia ładunków zwanych wtedy patronami. Gilzy (łuski) były naturalnie mosiężne. Ostrym
szpikulcem osadzonym na patyku wybijało się pistony (kapiszony)
wystrzelone. Potem płaskim drewnianym młotkiem nabijało się świeży
piston. Potem gilzę stawiało się na wojłok wylotem do góry i sypało się
miarką czarny proch - najlepszego gatunku - „carski” kupiony w Sielibie
u Matusa Rypsa. Proch przybijało się krążkiem wojłoku: do gilzy wkładało się krótki stęfel i waliło po nim młotkiem z całej siły. Wiadomo: czym
mocniej czarny proch jest przybity, tym lepiej. W parę lat później Tadzio
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dowiedział się jak niebezpieczny był taki sposób przyrządzania ładunków i że istnieje specjalna maszynka, która gwarantuje bezpieczeństwo.
Wtedy jednak Paweł był jedyną wyrocznią i przez dwa lata Tadzio nie
znał innego sposobu robienia nabojów. Po zrobieniu odpowiedniego
zapasu „patronów” rozpoczynało się strzelanie do celu. Tarczą był arkusz
papieru przymocowany do ściany świrnia lub stajni. Tadzio długo pamiętał wrażenie pierwszego strzału z prawdziwej strzelby. Kolba kopnęła
boleśnie w policzek i ramię, a huk piekielny ogłuszył. Po paru dniach
strzelania do celu, gdy już się Tadzio nauczył, że aby strzelba nie kopała,
trzeba ją mocno przyciskać do ramienia, Paweł orzekł, że pora zacząć
polowanie.
Już w parę lat później Tadzio wspominał swe pierwsze „łowy” z Pawłem z rumieńcem wstydu. Nie rozumiał jak można było rozkoszować się
bezużytecznym zabijaniem stworzeń, których żaden szanujący się myśliwy nie może zaliczyć do zwierząt łownych. Obiektem tych pierwszych
łowów były wiewiórki, sójki, orzechówki, dzięcioły, żołny, wilgi, rzadziej
- jastrzębie. Paweł budził chłopca na godzinę przed wschodem słońca.
Lipcowy ranek był chłodny. Na topazowożółtym paśmie zorzy błyszczał
czysty jak łza brylant gwiazdy zarannej. Na malachitowej rosie ślady stóp
miały barwę ciemnego szmaragdu. Ogród, łąka i las o wschodzie słońca
były dla Tadzia objawieniem. Las starzynny, w którym nieraz z jednego punktu obserwacyjnego na malutkiej polance można było widzieć
wszystkie gatunki drzew domowych - od „leszczyzny z zielonymi berły”
do graba z jasną korą - przypominał obrazki Andriollego. Czasem, gdy
ledwie dostrzegalną ścieżką leśną dobrnięto do jądra gęstwiny, zachwycony wzrok oglądał „Puszczę” Grottgera. Brakło oczywiście nie tylko
śmierci z kosą, ale i rysia bystrego u leśnego strumienia. Pierwszym trofeum Tadzia była wiewiórka. Przyniósł ją z tryumfem do domu budząc
ogólny podziw i aplauz. Wyrzucono ją na śmietnik zwany kotuchem,
bo letnie futerko zwierzątka nic nie było warte. Później przyszły dzięcioły. Paweł umiał wabić niemal wszystkie stworzenia dzikie. Wabienie
dzięcioła było najprostsze. Stukało się po pniu drzewa suchym patykiem
imitując kołatanie tego telegrafisty boru. Czasem na wab przylatywała
żołna: czarna z czerwonym łebkiem jak dzięcioł tylko dwa razy większa,
lub - bardzo rzadko - zielona. Trudniej było przywabić koniucha. Jednak
Paweł tak umiejętnie udawał jego kwilenie, że zwykle wielki bury ptak
z postrzępionymi skrzydłami przylatywał i siadał na odległość strzału.
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Tylko mądre wrony, sroki i jastrzębie-gołębiarze nie dawały się oszukać
i nie reagowały na żadne wabienie. Zdarzała się czasem „prawdziwa”
zwierzyna - dzikie gołębie trzech gatunków: olbrzymie grzywacze z białą
obrączką na szyi, siniaki podobne do gołębi domowych i maleńkie
turkawki.
Gołębie stanowiły zdobycz „użytkową”: kucharz Józef niezbyt chętnie,
ale sumiennie piekł je razem z kurczętami. Ich skurczone tułowia na
półmisku niczym nie przypominały ślicznych ptaszków, które jeszcze
wczoraj latały, gruchały i pyszniły się stalowosinym upierzeniem. Obok
tłustych kurcząt nie wyglądały zbyt apetycznie. Wspaniałe grzywacze
były najtrudniejsze do upolowania. Odpowiadały wprawdzie na wabienie Pawła, ale nie ruszały się z kryjówki na starym dębie. Trzeba je
było „podchodzić stąpając ostrożnie po zeszłorocznych liściach i suchym
łomie. Nieraz udane podejście na nic się nie zdało, bo nawet bystre oko
Pawła nie mogło wypatrzyć ptaka ukrytego wśród liści dębowych. Można
też było polować na gołębie w południe „na wodopoju” - na małej łączce
leśnej, gdzie szemrał strumyk lub było błotko z długimi szczotkami pałki
wodnej. O ile głupie koniuchy przylatywały czasem na wab, o tyle sprawa
była trudna z jastrzębiami-gołębiarzami. Ale i na tego gatunku „karszuny” miał Paweł swe sposoby. Znał na przestrzeni siedmiuset dziesięcin
lasu każde drzewko. W uroczysku Topiły, oddalonym o 3 wiorsty od
dworu, była tajna ścieżka wijąca się przez gęstwinę leszczyn i podszycia.
Z dżungli tej wytryskały pojedyńcze dęby. Na dębach gołębiarze miały
swe punkty obserwacyjne. Trzeba było ostrożnie skradać się po ścieżce
przystając co parę kroków i rewidując wzrokiem gałęzie. Często nic się nie
dało wypatrzeć. Ale czasem - cóż za szczęście - natężony wzrok wykrywał drapieżnika, który ufny w biezpieczeństwo zielonej kryjówki siedział
na konarze i, jak gdyby nigdy nic, czyścił pióra zakrzywionym dziobem.
Jeśli po zabiciu wrzaskliwej sójki lub pięknie gwiżdżącej złotopiórej wilgi
Tadzio odczuwał już coś w rodzaju wyrzutów sumienia, o tyle ubicie
jastrzębia napełniało go dumą. Jastrząb był szkodnikiem i należało go
tępić. Nie wiedział wtedy jeszcze, że wyraz „tępić” powinien - jak to miał
z czasem powiedzieć Julian Ejsmond - raz na zawsze zniknąć ze słownika
myśliwskiego.
Sowy też były obiektem polowania. Raz tylko zdarzyło się Tadziowi
spotkać sowę w biały dzień, gdy siedziała na pniu powalonego drzewa
z upolowaną myszą łypiąc nic nie widzącymi oczyma. Zwykle na sowy
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polowało się inaczej. Na łączkach leśnych stały samotne punie i w tych
puniach sowy lubiły chować się na spoczynek dzienny. Tadzio ze strzelbą
gotową do strzału stawał na zewnątrz u wylotu w dachu, a Paweł wchodził do środka. Płoszył śpiącego ptaka klaskaniem. Sowa wylatywała
z otworu pod dachem cicho jak cień. Bach-bach z obydwu luf. Najczęściej
sowa kryła się w lesie nietknięta, bo Tadzio jeszcze się nie nauczył strzelać
w lot. Raz tylko udało mu się ustrzelić sowę z puni. Później, gdy już nabrał
wprawy strzeleckiej, sowy przestały go interesować.
Osobliwą przygodę miał z krukiem. Mądre ptaki były trudne do zdybania lub podejścia. Raz tylko udało się Pawłowi „napędzić” na Tadzia
parę kruków, które zdradziły swą obecność dźwięcznym krumkaniem.
Strzelił i zranił ptaka w skrzydło. „Krumkacz” spadł i siedząc na ziemi
wodził za Tadziem czarnym okiem pełnym bólu i nienawiści. Drugi kruk
- małżonek - krążył, nie bacząc na niebezpieczeństwo, tuż nad głową
chłopca i krakał żałośnie. Tadzio dał sobie słowo, że nigdy więcej w życiu
nie strzeli do kruka. Słowa dotrzymał.
Mimo okresu łowieckiego nowicjatu Tadzio zdawał sobie sprawę, że nie
tylko biedne wilgi i dzięcioły, lecz nawet dzikie gołębie nie są prawdziwą
zwierzyną. Bawiący w Baćkowie na krótkich wywczasach wuj Mieczysław,
wielki myśliwy jak wszyscy z rodu Świętorzeckich - mający na sumieniu
niezliczoną ilość wilków, kilka niedźwiedzi i parę rysi - uśmiechał się
z pobłażaniem, gdy mu Tadzio pokazywał swe mizerne trofea. Pocieszył
jednak siostrzeńca mówiąc:
- Gdy byłem w twoim wieku, też strzelałem do ptaszków.
Pierwsze prawdziwe łowy odbyły się na Ussie. Wybrano się tam całym
domem na majówkę. Po orzeźwiającej kąpieli w Berezynie towarzystwo
dorosłe zasiadło pod dębem, gdzie już nastawiano samowar. Tadzio z Pawłem poszedł na polowanie. Wśród łąk zalewnych nad Ussą było kilkanaście
małych jeziorek zarosłych szuwarami i opasanych pierścieniem łóz. Gnieździły się tam dzikie kaczki. Tadzio „gorącował się” i do zrywających się pudłował haniebnie. Paweł poprawiał jego pudła ze swej berdanki. Nareszcie
Tadzio trafił na nieszczęsny podlot, zwany w tamtych stronach pełzunem,
który ratował się ucieczką wpław przez gęstą trawę. Tadzio strzelił prawie
nie mierząc i choć cel był ruchomy - zabił kaczkę jakimś cudem. Była to
pierwsza prawdziwa zwierzyna i pierwszy chrzest łowiecki Tadzia.
Szczytem marzeń było polowanie na zające. Niestety szkoła zaczynała się
20 sierpnia czyli przed rozpoczęciem sezonu polowania na tę zwierzynę.
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Paweł pocieszał szeptem, że parę tygodni wcześniej czy później nie ma
wielkiego znaczenia i że przed wyjazdem do Mińska zapolują jeszcze
na zające z gończym Dunajem. Na razie trzeba było kontentować się
dzięciołami i sójkami. Pani Irteńska patrzyła łaskawie na te „polowania”;
cieszyła się, że syn jest w ciągłym ruchu i że po niedawnej chorobie
nabrał sił i rumieńców. Polowania z Pawłem były - pomimo ponurego
aspektu mordowania niewinnych ptaszków - znakomitą szkołą zżycia się
z przyrodą i nie byle jaką gimnastyką. Lasy baćkowskie stanowiły szeroki
pierścień otaczający pola dworskie i chłopskie, pierścień co najmniej
ośmiu wiorst w obwodzie. Nieraz zdarzało się, że wstawszy rano przed
wschodem słońca Tadzio i Paweł robili cały ten obwód i wracali do domu
na podwieczorek. Czasem pani Irteńska uważała, że Tadzio zanadto
się męczy i skazywała go na parodniowy odpoczynek. Wtedy były inne
zabawy. Dorwawszy się do prochu Tadzio postanowił próbować w inny
sposób jego siły wybuchowej. Przyjrzawszy się wysadzaniu prochem kamieni na łące, postanowił urządzać swe „prywatne” eksplozje. Gdy stary
ogrodnik Brzeziński był w innej części ogrodu, Tadzio podkradał się na
czworakach do upatrzonego w sadzie warzywnym arbuza, świdrował
w nim wąską i głęboką dziurę, wsuwał do niej ładunek prochu w kartonowej tutce z przymocowanym do niej nasiarkowanym lontem, brzegi
zaś otworu zalepiał woskiem lub stearyną. Po podpaleniu lontu uciekał
o kilkadziesiąt kroków w krzaki i czekał rezultatu. Po minucie wykwitał
pióropusz białego dymu, rozlegał się głuchy huk i leciały w powietrze kawałki arbuza i żółtozielone bryzgi. Z daleka biegł Brzeziński wygrażając
rękami i krzycząc, że powie „pani”.
Brzeziński był ogrodnikiem raczej tytularnym. Ogrodem mało się zajmował doglądając tylko inspektów. Był bardzo stary i zdziwaczały. Zimę
spędzał w pralni przy kuchni lub w tzw. piekarni, w której nic się nie
piekło. Na wiosnę, lato i jesień przenosił się do wędzarni zwanej zresztą
węglarnią, gdzie na czarnym od sadzy palenisku miał posłanie i gdzie
przez rok okrągły wisiał gorzki odór dymu. Zdawało się, że ten odór
go konserwuje, bo pomimo bardzo podeszłego wieku był dość żwawy.
Państwo Irteńscy powiadali, że zdziecinniał i trzymali go właściwie na
łaskawym chlebie. Sadu warzywnego i kwiatów doglądała pani Irteńska
osobiście mobilizując od czasu do czasu parobków i dziewki folwarczne do robót ogrodowych. Brzeziński też się kręcił przy tych robotach
i raczej przeszkadzał. Nikt nie pamiętał kiedy się zjawił w Baćkowie.
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Hodował króliki, złościł się na psy, które mu je regularnie dusiły, suszył
w swej „węglarni” jakieś zioła i miał tam skład najróżniejszych rupieci.
Wpadał w wielki gniew, jeśli ktokolwiek zajrzał do jego kryjówki bez
pozwolenia. Był mrukliwy i szorstki. Dzieci nie lubił, bo mu dokuczały.
Do Tadzia zbliżyła go swoista pasja łowiecka. Nienawidził szczurów
i łapał je w prymitywne, lecz bardzo skuteczne pastki własnej konstrukcji.
Pułapki te chwytały szczura żywcem. Gdy tylko szczur się złapał, Brzeziński donosił o tym Tadziowi. Ten zwoływał wszystkie psy - Dunaja,
Marsa (Napoleona III) i parę kundli podwórzowych. Szczura w pułapce
wynosiło się na gazon i wypuszczało. Po krótkiej gonitwie jeden z psów
dusił szczura. Psy szlachetnych gatunków, tj. Mars i Dunaj, odrzucały
trupa z obrzydzeniem, Zuch natomiast pożerał wroga z apetycznym
chrupaniem. Nic dziwnego - Mars i Dunaj dostawali czasem mięso, Zuch
był karmiony tylko owsianką, musiał więc uzupełniać roślinną dietę
odpowiednią ilością protein. (Za tamtych czasów panowała inna teoria
karmienia psów niż obecnie: owsianka była podstawowym pokarmem
wszelkich psów, nawet rozpieszczonych; mięso - zwłaszcza surowe - uważano za szkodliwe, gdyż miało powodować łzawienie się oczu). Brzeziński znikł z życia baćkowskiego po cichu i niepostrzeżenie: zasnął którejś
zimy w piekarni i już się nie obudził.
Sad owocowy był oddawany w arendę. Żydzi-reflektanci zjawiali się
na wiosnę, gdy jabłonie kwitły. Szacowali przyszły urodzaj „na kwiat”.
Zwykle na tym nie tracili, zdarzało się jednak, że przychodziły spóźnione przymrozki majowe i zimne wiatry. Urodzaj wtedy bywał lichy.
Żyd „sadownik” (czyli dzierżawca) przychodził do pani Irteńskiej, błagając by spuściła coś z umówionej kwoty. Nazywało się to: Żydzi przyszli
„durzyć głowę”. Pani Irteńska targowała się i w końcu coś folgowała.
Umowa była ustna. Prócz kwoty pieniężnej, która w lata owocodajne
dochodziła do tysiąca rubli, zastrzegało się „ekscepcję” liczoną na kopy.
A więc np. 700 rubli i 60 kop ekscepcji. Ekscepcja obejmowała nadto po
10 sztuk opadków dziennie na użytek kuchenny, parę jabłoni papierówek
i dwie grusze smolanki, które zresztą nie miały wartości handlowej.
Nazywały się smolankami, bo miały bardzo przyjemny cierpki smak żywiczny. Żydzi mieszkali w środku sadu w obszernej budzie krytej słomą.
Wisiał tam stale kwaskowaty zapach jabłek zmieszany z wonią betów.
W innej stronie ogrodu były maliny i agrest. We właściwej porze odbywało się smażenie konfitur, poprzedzone drelowaniem zielonego agrestu.
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Konfitury smażono na trawniku w olbrzymich misach miedzianych,
które w innych dworach służyły za miednice. Dzieci nie rozumiały
dlaczego nie wolno im jeść ślicznie wyglądających różowych szumowin
i gorszyły się widząc, jak pani Irteńska i ochmistrzyni zbierają łyżką tę
smakowitą piankę i wyrzucają na ziemię. Tadzio przepadał za agrestem.
Niestety, w parę lat później na całą Litwę spadła plaga złośliwej czarnej pleśni, która dusiła w zarodku jagody agrestu. Zaraza ta trwała do
chwili, gdy Irteńscy zmuszeni byli opuścić Baćków na zawsze. Wśród
krzaków agrestu były dwa krzaki „dzikie”. Dojrzewał na nich agrest
bardzo drobny, czerwony i słodki. Ludzie się nim nie interesowali,
upodobał go sobie natomiast Dunaj. Leżał godzinami pod krzakiem
i półgębkiem, ostrożnie, aby pyska o kolce nie skaleczyć - zrywał i żuł
czerwone jagody. Mars wolał maliny, lecz jadł je z ręki, a nie krzaka.
W Baćkowie rosły czereśnie, lecz nie było wiśni. Po wiśnie jeździło się
do Kobylanki, która ich miała nadmiar. Po przywiezieniu do Baćkowa
kilkunastu koszy wyłożonych liśćmi i ociekających ciemnoczerwonym
cierpkim sokiem - przystępowano do fabrykacji konfitur i wiśniówki.
Tadzio asystował raz przy zlewaniu wiśniówki z olbrzymich butli do
butelek. Wziął ukradkiem garść „pijanych wiśni” z dna butli i rzucił
spacerującym po gazonie indykom. Ujrzał z przerażeniem jak ptaki,
które nałykały się tych wiśni, zaczęły się najpierw zataczać, potem padać, aż legły na trawie w drgawkach. Pani Irteńska zwymyślała syna za
psotę, ale się nie przeraziła widokiem „zdechłych” indyków. Istotnie - po
upływie paru godzin indyki ożyły.
Jak zwykle - jeździło się z wizytami do sąsiedztwa. W Kobylance atmosfera jak gdyby się zmieniła, a może po prostu Tadzio widział teraz rzeczy,
których przedtem nie widział. Jak już kiedyś wspomniałem w Kobylance
nigdy się nie przelewało i zacny Kubuś z trudem wiązał koniec z końcem.
O tym mówiło się w całym sąsiedztwie i Tadzio nasłuchał się o kłopotach finansowych Kubusia pod dostatkiem. Teraz zauważył rzecz inną.
Dla niego wieś była zawsze - poza paru godzinami lekcji - miejscem zbijania bąków. W Kobylance było inaczej: ośmioklasista Oldzio (ten sam,
który go ongi częstował śmierdzącymi „smrodzinami”) i Wacio, który
właśnie przeszedł do czwartej klasy, pracowali w czasie wakacji od świtu
do wieczora doglądając robót w polu, wyręczając ojca i pełniąc funkcje
ekonomów, których może w ogóle nie było. Przychodzili na popołudniową herbatę opaleni, brudni, w przepoconych kurtkach płóciennych.
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- Śliczne macie kostiumy - gorszyła się pani Kubusiowa - moglibyście
przynajmniej umyć się i przebrać na przyjazd gości.
Na co Oldzio burczał:
- Jeżeli goście przyjeżdżają dla naszych kostiumów, to mogą w ogóle nie
przyjeżdżać.
Mimo tak nieuprzejmego odezwania się obaj chłopcy radzi byli
gościom, bo przynosili im rozrywkę po ciężkiej pracy.
W Berezynie już się nie bawiono ani w zdobywanie fortów portarturskich, ani w rzucanie bomb na gubernatorów, ani w ekspropriacje. Za to
kąpano się w rzece po kilka razy dziennie, strzelano do celu, pływano
łódką. Moryś opowiadał jak ubiegłej zimy ubił pierwszego w życiu zająca.
Tadzio słuchał z podziwem i zazdrością. U Wańkowiczów bawiła jak
zwykle Mania Popławska. Tadzio starał się nie zwracać na nią uwagi,
skoro zdaniem Morysia była nie tylko dzieckiem ale i babą. Przypadkiem
jednak posłyszał jak pani Irteńska mówiła do pani Wańkowiczowej:
- Z tej Mani wyrośnie śliczna panna. Ma profil jak kamea grecka.
Przy pierwszej sposobności przyjrzał się „kamei greckiej” i stwierdził,
że miała nie tylko piękny profil, ale również bardzo świeży buziak i bardzo duże szare oczy, które dla celów poezyjnych Tadzio przezwał w myśli
,.niebieskimi”.Gdy wzrok ich spotkał się, poczuł bolesną, lecz przyjemną
pieszczotę w okolicy żołądka; zarumienił się i odwrócił oczy. Aż do wyjazdu z Berezyny nie spojrzał na Manię ani razu.
Zbliżał się fatalny dzień 20 sierpnia. Na parę dni przed wyznaczonym
dniem wyjazdu przyszedł Paweł. Jutro - oznajmił - przyjdzie obudzić
panicza bardzo wcześnie. Jak tylko zacznie świtać. O wschodzie słońca
muszą być w Zamkach. Uroczyska Zamki, Kurhany i Topiły nosiły ogólną
nazwę „Zamki” i leżały o parę wiorst od dworu za wsią Baćków i za dużym
szmatem pól chłopskich. Stanowiły podłużny prostokąt paruset dziesięcin, przecięty w poprzek drogą zwaną kobylańską. Pochodzenie nazwy
Zamki było tajemnicze i nieznane. Kurhany nazywały się tak, bo stało tam
w starym borze kilkanaście kurhanów. Pochodzenie ich też było okryte
tajemnicą. Bystre oko mogło z łatwością znaleźć wśród starych sosen linie
dawnych zagonów. Kiedyś było tam więc pole uprawne. Musiało to być
bardzo dawno, skoro na porzuconym polu wyrosły paręsetletnie sosny.
Kurhany były prawdopodobnie daleko starsze niż pole. Pewnego lata pan
Irteński rozkazał „na próbę” rozkopać dwa kurhany. Wykopano dwie
czaszki dość dobrze zachowane. Innych kości nie znaleziono, bo zapewne
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zbutwiały. Znaleziono spiralny pierścień z brązu. Znaleziono też kamień
podłużny, który mógł być (choć równie dobrze mógł nie być) grotem
do jakiejś broni prymitywnej. Po rozkopaniu tych dwóch kurhanów
pan Irteński orzekł, że bez udziału archeologów dalsze kopanie byłoby
barbarzyństwem. Kurhany zasypano z powrotem, zaś czaszki, pierścień
i „grot” ozdobiły kominek w saloniku baćkowskim. Uroczysko Topiły
nazywało się „topiłami” dlatego, że jeszcze za pamięci starego pokolenia
było tam bagno tak głębokie, że się w nim można było utopić. Bagno
wyschło i wyrosła na nim piękna starzyna. Topiły były znane z tego, że
miały dwie granice - starą i nową. Kilkadziesiąt dziesięcin lasu między
nimi stanowiło niedawno przedmiot „dyferencji” między Baćkowem
Irteńskich i Ostrowiem Wańkowiczów. Dyferencja trwała przez dwa pokolenia, aż ją ostatecznie wygrał ojciec Tadzia. Nowa granica przesunęła
się o ćwierć wiorsty na zachód, zaś stara stała się malowniczą ścieżką
wśród starzyny i służyła za przesmyk przy polowaniach na lisy i zające.
Na tej to starej granicy postawił Paweł Tadzia w pamiętny poranek
sierpniowy, sam zaś udał się w głąb lasu z Dunajem. Połowa sierpnia według starego kalendarza jest już początkiem jesieni. Czuło się jej pierwszy
chłodny pocałunek w cichym szeleście spadających liści brzozowych
i w tęższym aromacie starzyny, na który składa się i zapach grzybów,
i kwaskowato-winna woń więdniejącego listowia. Słońce wzeszło i jego
pierwsze promienie sączące się przez łapki świerków miały topazowy
kolor wina szampańskiego. Odezwała się zwykła orkiestra poranna lasu.
Gdzieś w dali kwilił koniuch. Gdzieś bliżej na pokrzywionej w kształt
liry sośnie skakała wiewiórka strącając na ziemię z cichutkim szelestem
delikatne płatki kory barwy dukatowego złota. Z dżungli osinnika
wyleciała z dźwięcznym przerywanym gwizdaniem żołna i usiadła na
drzewie o kilkanaście kroków od Tadzia. Drgnął i miał wielką ochotę
strzelić. Przypomniał sobie jednak w porę, że jest na prawdziwym polowaniu. Czekał. Po chwili drgnął znowu, gdy z głębi lasu odezwało się
zachęcające wołanie Pawła: „iii-rusz! poood-rusz!”. A zaraz potem Dunaj
zaczął się doławiać, tj. odnalazł nocny trop zająca i ogłaszał swe odkrycie
barytonowym urywanym szczekaniem. Zaraz ruszy zająca - pomyślał
Tadzio. Istotnie po paru minutach doławianie zmieniło się w prestissimo.
Tremolowe ,,aj-aj-aj” zatrzęsło lasem. Dunaj ruszył zająca! Serce chłopca
biło jak młotem. Choć niedoświadczony - czuł, że gon się zbliża. Jakoż
po chwili huknął z oddali krzyk Pawła: „Pilnuuuj!” i zaraz potem na
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ścieżkę wyskoczył szarak - z długimi uszyma, z olbrzymimi ślepiami,
wielki „jak sarna”. Strzały z obu luf zlały się w jeden huk piekielny. Siny
obłok dymu zastygł w nieruchomym powietrzu. Tadzio widział jednak
przez tuman dymu jak zając w równych rytmicznych skokach uchodził
cało przez rzadki w tym miejscu brzeźniak, aż znikł w gęstwie świerków.
Chłopak był bliski płaczu. Wolnym galopem z nosem przy ziemi nadbiegł
stary Dunaj. Czerwony jęzor zwisał mu z posiwiałego pyska, a żółte oczy
z czerwoną powieką zdały się rzucać na niefortunnego strzelca spojrzenie
pełne wyrzutu. Nie zwrócił zresztą na Tadzia większej uwagi i pogalopował dalej śladem zająca wydając głos zarówno żałosny, jak poirytowany.
Zjawił się wkrótce Paweł. Pokiwał głową i stwierdził krótko.
- Panicz pogorącował się.
Postawił Tadzia w innym miejscu, na maleńkiej polance i powiedział.
- Proszę tu pilnować. Zając musi zrobić kółko.
Minęło pół godziny i zając istotnie zrobił kółko. Gdzieś z przodu rozległ
się piorun z berdanki Pawła, a w parę minut zjawił się sam Paweł niosąc
szaraka za tylne skoki. Miał minę przesadnie surową. W ten sposób starał
się zamaskować radość z dobrego strzału oraz pogardę dla nieszczęsnego
pudlarza. Odbył się tradycyjny obrzęd myśliwski: Paweł obciął zającowi
tylne skoki i dał je Dunajowi jako odprawę za dobrą robotę. Myśliwi
usiedli na powalonym pniu osiny. Paweł wydobył z torby (która była
jednocześnie „patrontaszem”) przygotowane dnia poprzedniego przez
ochmistrzynię kanapki. Posilili się. Tadzio jadł z apetytem choć pulchna
bułka domowa z surową szynką miała smak gorzkich łez zawodu.
- Co teraz robić? - zapytał.
Leśnik wzruszył ramionami.
- Może Dunaj ruszy drugiego zająca... Ale to niepewne: słonko już
dobrze przypieka, wilgoć w lesie podeschła i pies nie ma już ,,wonchu”.
Wątpliwości Pawła sprawdziły się. Dunaj nie miał już „wonchu”, co nie
oznacza oczywiście, że stracił zmysł powonienia, lecz że węch jego nie
mógł już uchwycić na suchej ziemi magicznej woni nocnych śladów zająca. „Prawdziwe” polowanie skończyło się na tym, że Tadzio na pociechę,
ubił jednego dzięcioła.
Powrót do domu był smutny. Zdawało się, że trzy wiorsty do domu
nigdy się nie skończą. Słońce przypiekało. Rzemień dubeltówki niemiłosiernie wpijał się w plecy. Stary Dunaj, gdy podniecenie łowieckie minęło, poczuł ciężar dziesięciu lat i wlókł się z tyłu noga za nogą trykając
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pyskiem w łydkę Tadzia, ilekroć chłopiec zwalniał kroku. Na ścieżce
obok pól wioskowych przy zagonie gryki spotkali starego chłopa. Stał
na miedzy i ostrzył kosę. Pozdrowił Tadzia bez uniżoności. A ujrzawszy
zająca wiszącego u torby Pawła pokiwał głową z dezaprobatą:
- Nie u paru zabili zajca - powiedział.
Była to pierwsza w życiu Tadzia lekcja ustawy łowieckiej.
We dworze pani Irteńska wysłuchała smutnej opowieści o chybionym zającu i jako pochodząca z myśliwskiego rodu Świętorzeckich
skrzywiła się:
- No cóż - powiedziała - jesteś pudlarz.
Nazajutrz - w przeddzień wyjazdu do Mińska - szczęście uśmiechnęło
się Tadziowi. Wybrali się z Pawłem tym razem nie do Topiłów, lecz do
Kurhanów. Ruszony przez Dunaja zając wybiegł na maleńką polankę
i - jak na zamówienie - przysiadł. Do siedzącego Tadzio nie spudłował.
Honor myśliwego został uratowany, radość była duża, ale mniejsza niż się
sam Tadzio spodziewał. Ubity zając wydawał się mały, o wiele mniejszy
od wczorajszego, do którego chybił. Dużo jeszcze miało być zajęcy w życiu
Tadzia, ale żaden nie pozostawił mu w pamięci tak żywego obrazu,
jak tamten pierwszy - spudłowany na Starej Granicy.
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Rozdział IX

Sasza

Pierwszy dzień w gimnazjum. Na „przemianie”, tj. pauzie, do Tadzia
podchodzi na dziedzińcu szkolnym dwóch chłopców. Obaj są o ćwierć
głowy niżsi od Tadzia i nie wyglądają na silnych. Ale są na swoich śmieciach, a Tadzio jest nowicjuszem. Skąd? Z jakiego gimnazjum? - pytają.
Tadzio milczy. Chłopcy uśmiechają się do siebie szyderczo i porozumiewawczo: już wiedzą, że mają przed sobą nie kolegę przeniesionego ze
szkoły w innym mieście, lecz „nowiczka”. Zaczyna się chrzest. Tadzio ma
dwóch przeciwko sobie i poza tym walczy bez bojowego morale. Dostaje
kilka bolesnych szturchańców pod żebra i parę jeszcze boleśniejszych
„gruszek” (zwanych gdzie indziej „sójkami”) po głowie wystrzyżonej na
jeża. Beczy i dziwi się, że przechodzący obok nadziratiel nie tylko nie
ujmuje się za nim, lecz uśmiecha się pod wąsem. Dzwonek. Do pociągającego nosem Tadzia podchodzi chłopak też o ćwierć głowy od niego
niższy, blady - jak bladzi bywają chłopcy co lato spędzili w mieście - o dość
regularnych rysach i spokojnych szarych oczach.
- Nazywam się Sasza Zenowicz. Czy chcesz być moim przyjacielem
i siedzieć ze mną na jednej ławce?
W ten sposób Tadzio zyskał opiekuna i tak się zaczęła przyjaźń, która
miała przetrwać trzy lata.
Sasza pochodził nie z byle jakiej rodziny. Do początku XX stulecia
zachowała się wśród chłopów i drobnej szlachty w okolicy Dokszyc
powiatu wilejskiego następująca piosenka satyryczna z czasów sejmików:
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Dzyńbraś Wołłowicza.
Czyja duda? - Zenowicza.
Chto ihraje? - Stabrouszczyki.
Chto tańcuje? - Zapończyki.
W przekładzie z języka politycznego na język pospolity piosenka ta
oznacza co następuje. Magnatem, który brzęczał trzosem (dzyńbraś)
był pan Wołłowicz z Mściża. On to finansował machinę wyborczą i jego
pieniądze kaptowały kreski szlachciców. Jego porte-parole i szefem propagandy dyrygującym orkiestrą wyborczą był zamożny ziemianin pan
Zenowicz. Drobniejsze „obywatelstwo” Stabrowscy grali pod jego batutą
a szara brać zaściankowa gnieżdżąca się za rzeką Ponią („zapończycy”),
dopływem Berezyny, głosowała na kandydata wysuniętego przez Wołłowicza i Zenowicza. Tak bywało „w czas sejmików”, gdy przyjaciele
Wołłowicza „skarbili stronników”. Minęło jednak sto kilkanaście lat.
Wołłowicze z półmagnaterii stali się zwykłym średniozamożnym ziemiaństwem. Zenowicze albo wymierali, albo tracili ziemię i - jak bardzo
mnogie rzesze szlachty - przenieśli się do miast i zdeklasowali. Ojciec
Saszy był już w drugim pokoleniu szlachcicem „bez ziemi”. Skończył
sześć klas gimnazjalnych, zdał egzamin na „prywatnego obrońcę” przy
mińskim sądzie okręgowym i rozpił się. Ożenił się z Rosjanką, z którą
miał syna Saszę. Saszę ochrzczono w cerkwi. Po polsku nie umiał,
a o dawności swego rodu nie wiedział, czy może się o nią nie troszczył.
Na dobitkę matka mu umarła, gdy był jeszcze małym dzieckiem. Ojciec
żył na wiarę z przystojną i pulchną, lecz mało sympatyczną Niemką.
(Podobno wziął z nią ślub potajemny, lecz to nie było pewne). Ojciec
z sinym mięsistym nosem, pijany od czwartej po południu do wieczora tłusta i opryskliwa Niemka. W takiej to atmosferze sprzyjającej wszelkim
freudowskim i innym kompleksom rósł Sasza. Ponieważ jednak w owych
czasach, a zwłaszcza w Mińsku, nikt o Freudzie nie słyszał, więc Sasza
rósł sobie jak normalny chłopiec.
Był zawsze schludnie ubrany. Książki nosił przepisowo owinięte ceratą
i ściągnięte rzemykiem. Nigdy w dzień śnieżny lub błotnisty nie zapomniał włożyć obligatoryjnych kaloszy. Choć zdolny - uczył się niżej średnio. Na lekcjach siedział cicho i nigdy nie brał udziału w bójkach. Miał
zawsze piątki ze sprawowania. Nie biorąc czynnego udziału w psotach
- innych do psot prowokował. Mimo to był w klasie bardzo popularny.
Przede wszystkim był koleżeński, tj. chętnie i umiejętnie podpowiadał
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(z książki) wyrwanym kolegom. Ale sekret jego popularności tkwił
prawdopodobnie gdzie indziej. Był sprytny. A spryt jest cechą, która
na giełdzie walorów sztubackich stoi bardzo wysoko. Ten to więc cichy
i przykładny Sasza - prowokator z sumieniem obciążonym niezliczoną
ilością grzechów cudzych - stał się opiekunem, mentorem i pierwszym
przyjacielem szkolnym Tadzia.
Aby zrozumieć rolę Saszy w życiu mego przyjaciela - jedno bardzo
ważne omówienie. W pierwszych czterech klasach gimnazjum (mówię
o pokoleniu Tadzia i własnym) przepaść między „małyszem” a malcem
tylko o rok od niego starszym jest bardzo głęboka. Prawie nie do przebycia. Po przejściu do klasy piątej przepaść ta znika jak za dotknięciem
różdżki magicznej i piątoklasista może się przyjaźnić nie tylko z ośmioklasistą, nie tylko ze studentem uniwersytetu, lecz nawet z człowiekiem
„ukończonym”. Ale do piątej klasy było jeszcze wtedy daleko. Dla trzecioklasisty Morysia Wańkowicza lub czwartoklasisty Wacia Jeśmana Tadzio
był „małyszem”. U siebie na stancji lub latem na wsi traktowali go jak
równego, ale w murach gimnazjum klasa była klasą. Nadto „Towarzystwo Rewolucyjne” przestało istnieć, reakcja brała górę i przerwane przez
wypadki rewolucyjne dzieciństwo zawołało głośno o swe prawa. Musiało
się wyszumieć. Stało się to powodem, że na przeciąg długich trzech lat
Tadzio oddalił się od Morysia i Wacia, a zbliżył do Saszy.
Sasza mieszkał na Zacharzewskiej w domu Frenkla o parę numerów
od mieszkania Irteńskich. Co dzień o pół do dziewiątej zachodził
do Tadzia i szli razem do gimnazjum na Gubernatorskiej - na wprost
poczty - odległego tylko o jakieś trzysta kroków. Już na tym krótkim
odcinku odbywały się figle, lub raczej Tadzio płatał figle namówiony
przez Saszę. Po drodze był na Zacharzewskiej hotel Staro-Berlin. (W roku
1914 zaraz po wybuchu wojny względy patriotyczne skłoniły właściciela
hotelu, oczywiście miejscowego Żydka, do zmiany nazwy na „Hotel
Liege”). Przed wejściem stali lub siedzieli na framudze niskiego okna
trzej Żydkowie, tzw. faktorzy będący w mniejszych miastach tym, czym
w stolicach byli posłańcy w czerwonym czapkach. Poza tym trudnili się
handlem starzyzną; jeden z nich miał zawsze przewieszoną przez ramię
kamizelkę. Sasza więc przezwał go „Żyletką”. Inny - z długą siwą brodą
i potężnym czerwonym nosem - budził w Tadziu i Saszy, nie wiedzieć
dlaczego, wielką antypatię. Przezwali go „Boroda”. Gdy tylko był deszcz
lub odwilż i kałuże, Sasza prowokował Tadzia, aby stąpnął w kałużę
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tak mocno, żeby Borodę obryzgać błotem. Kilka razy kawał uszedł im
na sucho. Nie podejrzewając złej woli, Boroda ograniczył się do niezadowolonego mruczenia. Lecz wreszcie pewnego razu domyślił się o co
chodzi i popędził za chłopcami wygrażając kijem i sypiąc połajankami,
przy czym - o zgrozo - wymienił głośno nazwiska obu psotników.
Od tego czasu nie tylko zaniechali zabawy, lecz nawet przez czas jakiś
unikali Borody przechodząc na drugą stronę ulicy.
Po lekcjach wstępowali do ciastkarni tureckiej na rogu Gubernatorskiej i Zacharzewskiej. Była prowadzona przez autentycznych Turków,
jeńców z wojny 1878 i ich potomków. Tam psuli sobie apetyt objadając się
„trąbkami” z kremem lub napoleonkami z lukrem. W ciepłe dni wczesnej
jesieni lub późnej wiosny szli do dzikiego, zarosłego łopuchami ogródka
Jakowlewa na ulicy Magazynowej, gdzie na chwiejących się od starości
stolikach jedli lody śmietankowe. Lody czasem „oddawały” zlekka
zgniłym jajkiem, ale to nie szkodziło. (Z wózka popychanego przez draba
w brudnym fartuchu i wołającego „sacharnyj moroz” brać lodów nie
wypadało; z takiego wózka jedli tylko ulicznicy, a nie szanujący się gimnaziści). Albo chodzili do sklepiku i kupowali tające w ustach buldegomy
i klejkie irysy, sprzedawane przez starą Żydówkę w peruce. (Prawowierne
Żydówki musiały po zamążpójściu nosić peruki. Biedniejsze nosiły nie
perukę, lecz jedwabną czarną myckę szczelnie przylegającą do czaszki,
z białym paskiem pośrodku imitującym przedziałek). W dni upalne pili
wodę sodową z sokiem gruszkowym.
Raz w sobotę po południu urządzili sobie taką zabawę. Spacerując
jedną z bocznych ulic, po drewnianym chodniku (z wyjątkiem najbardziej reprezentacyjnych odcinków Zacharzewskiej i Gubernatorskiej
wszystkie ulice mińskie miały chodniki drewniane) omal nie upadli,
gdyż nadgniły „klawisz” chodnika zapadł się pod nimi. Natchnęło ich
to pomysłem, aby klawisz ustawić na miejscu - jak gdyby nigdy nic a samym ukryć się w bramie po drugiej stronie ulicy i obserwować
jak przechodnie będą się potykali o zdradziecką deskę. Byli u szczytu
zabawy widząc jak piąta czy szósta ofiara potknęła się o klawisz,
a nawet rozciągnęła jak długa, gdy nagle przeszedł ich dreszcz zgrozy.
Oto nad ich plecami pochyliło się wąsate straszydło. Był to stróż domowy.
No ten da nam łupnia - pomyślał Tadzio. Omylił się. Stróż, człowiek
dobrze po czterdziestce, nie tylko ich nie skarcił, lecz odwrotnie zasmakował w sportowym aspekcie zabawy.
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- Panicze poczekajcie tutaj, a ja ustawię deskę - powiedział z błyskiem
w oku.
I miła zabawa toczyła się dalej w trójkę: stróż domowy, Sasza i Tadzio.
Dodam dla ścisłości historycznej, że zabawa nie miała złych skutków:
szczęśliwym zbiegiem okoliczności żadna z ofiar nie złamała nogi.
Kończyło się na przekleństwach i otrzepywaniu spodni, przy czym nikt
z poszkodowanych nie domyślił się, że w cieniu bramy po drugiej stronie
ulicy dwóch sztubaków i jeden człowiek dorosły aż przysiadali ze śmiechu i radości.
Inny wyczyn miał skutki smutniejsze. „Ślepe” okno klozetu w mieszkaniu Irteńskich patrzało ukośnie na róg obszernego podwórza. W rogu
tym było coś w rodzaju szopy czy przybudówki o jednym zakurzonym
okienku. Chłopcy byli pewni, że w przybudówce nie ma ludzi. Toteż
w tym okienku zogniskowały się pokusy obu chłopców. Prócz dubeltówki,
która pozostała w Baćkowie, Tadzio posiadał flower. Sasza sprowokował
przyjaciela do spróbowania celności ręki i oka w strzale do tego okienka.
Tadzio długo opierał się namowom wiedząc, że owa przybudówka należy
do modnej w Mińsku cukierni „Eugene” pana Eugeniusza Kańskiego,
mieszczącej się obok sklepu muzycznego pani Hausman-Snarskiej.
W końcu jednak uległ pokusom Saszy. Strzał nie był łatwy. Ponieważ tor
strzału biegł pod kątem 45 stopni, więc Tadzio musiał wysunąć z wąskiego okna klozetu przeszło pół tułowia, poczciwy zaś Sasza trzymał go za
nogi. Skutki strzału były smutne. Okazało się, że szopa była piekarnią
przy cukierni. Kula z gwintowanego floweru gwizdnęła nad głowami
pracujących piekarzy, którzy z dzikimi wrzaskami wybiegli na dziedziniec. Wyczyn był zauważony przez pewnego Żydka podwórzowego.
Należał on do klanu, z którym Sasza i Tadzio od dawna byli w stanie
wojny, skorzystał więc z okazji, aby donieść komu należy. Skończyło
się na tym, że państwo Irteńscy odebrali Tadziowi flower. Dopiero gdy
przyszły wakacje letnie, nastąpiło przebaczenie i odzyskanie floweru.
Trzeba by było tomów, aby zapisać wszystkie pozaszkolne zabawy
Saszy i Tadzia. Dałem tylko parę przykładów figlów typowych, stojących
niestety na granicy „chuligaństwa”, które właśnie po rewolucji 1905
zaczynało wchodzić w modę. Bywały jednak rozrywki spokojne i godziwe. W niedziele i święta chłopcy robili dalekie spacery, np. na Trojecką
Górę, gdzie był szpital wariatów, lub za miasto - na skrzyżowanie kolei
libawsko-romeńskiej i moskiewsko-brzeskiej, gdzie był tor zapasowy
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na wysokim nasypie i gdzie można było bez przeszkód włazić do wagonów towarowych. Do wielkich przyjemności należała jazda tramwajem
konnym, zwłaszcza w miesiące wiosenne i letnie, gdy kursowały wagony
otwarte. Za trzy kopiejki jechało się na dworzec Brzeski, a stamtąd też za
trzy kopiejki przez całe miasto z południa na północ aż do przedmieścia
Komarówka. Z dworca Brzeskiego konie człapały truchtem po równinie
do placu Katedralnego. Na placu Katedralnym czekało dwóch kawalerzystów na koniach przyczepnych. Były to posiłki do zdobycia góry - łagodnego wzniesienia przy skwerku. Z niesłychanym brzęczeniem, wrzaskiem
woźnicy i dzwonieniem czwórka koni szturmowała górę galopem. Potem
- po okrążeniu placu koło gmachu sądów i soboru przyczepne konie odprzęgano i tramwaj wolniutko, na pełnych hamulcach, zjeżdżał po dość
ostrej pochyłości z Wysokiego Rynku na Niski Rynek. Mimo ostrożnej
jazdy konduktor niepokoił się i krzyczał do woźnicy: „Nie raspuskaj wagona!”. Niepokój konduktora nie był uzasadniony: kroniki mińskie nie
zanotowały ani jednego wypadku „rozpuszczenia wagonu” tj. katastrofy
tramwajowej.
Jedną z godziwych rozrywek było chodzenie do teatrzyku „Illusion”,
który właśnie wtedy otwarto na Zacharzewskiej, na wprost skweru.
Był to pierwszy w Mińsku „iluzjon” czyli kinematograf. Film przestał
być nareszcie nadprogramową „żywą fotografią” na dobroczynnych
bazarach. Mińsk idąc za przykładem większych miast zdobył się na
swój własny - pierwszy - kinoteatr. Jednak starsi po dawnemu przyglądali się narodzinom nowej sztuki z niedowierzaniem i lekceważeniem.
Na seansach w mińskim iluzjonie prawie nie widać było dorosłych. Sami
uczniacy. Toteż pionierska placówka którejś tam muzy robiła bokami
i musiała - aby przyciągnąć publiczność - dawać prócz normalnego
programu dziesięciu krótkich obrazów różne dywertysmenty. A więc
pokazywano siedemnastoletniego Wanię ważącego 15 pudów lub wytatuowaną olbrzymkę ważącą trochę mniej, lecz za to półnagą, co dla
wyrostków stanowiło dużą atrakcję. W poczekalni grało elektryczne
pianino, zaś po godzinie 10-ej był program „tylko dla dorosłych”,
stanowiący zapewne skromny zalążek przyszłego „cinema-cochon”.
Ani Sasza, ani Tadzio tego programu dla dorosłych oczywiście nie oglądali. Ryzyko było zbyt wielkie. Nie tylko za takie „cinema-cochon”, lecz
po prostu za znajdowanie się poza domem po 10-ej wieczorem groziło
wylanie ze szkoły. Ale i program „dozwolony” nie był dla sztubaków
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zbyt budujący. Ponieważ jednak starsi, jak się rzekło, nie zdążyli jeszcze
zainteresować się sztuką filmową, więc do iluzjonu chodziło się bez
przeszkód. Dopiero w rok czy dwa później, gdy w Mińsku namnożyło
się kin i było ich pięć czy sześć - władze gimnazjalne wprowadziły
pewien nadzór: aby pójść do kina trzeba było uzyskać przepustkę od
inspektora. Chłopcy przesiadywali w kinie po dwa seanse z rzędu oglądając wstrząsające obrazy, jak np. „Ucieczkę więźniów” (dramat) lub
„Psy przemytników”. W celu zabawienia publiczności właściciel kina
puszczał się czasem na kawały niegodne wysokiej sztuki, a mianowicie
wyświetlał „Psy przemytników” dwukrotnie - pierwszy raz normalnie,
a drugi raz kręcąc taśmę w odwrotnym kierunku. Wszyscy bardzo się
cieszyli widząc jak psy galopują tyłem.
Obok kina „Illusion” mieściła się inna atrakcja: sklep pod firmą „Lubaja wieszcz” (co znaczy „rzecz do wyboru”), gdzie każdy artykuł kosztował
20 kopiejek. Właścicielem „Luboj wieszczi” był przedsiębiorczy kupiec
moskiewski. Sklep ten był pierwszą i chyba jedyną imprezą handlową
rosyjską w Mińsku Litewskim. Sprzedawał najohydniejszą w świecie
tandetę - o wiele gorszą od złej sławy tandety niemieckiej. W porównaniu
z tą „Lubą wieszczą” współczesny Woolworth jest sklepem przedmiotów
najwykwintniejszego zbytku. Klientelę stanowiły głupie babulki, zahukane urzędniczyny i naturalnie uczniacy. Dużo, bardzo dużo dwudziestokopiejkówek Saszy i Tadzia utonęło w tym sklepie.
Z okresu wypraw rozrywkowych z Saszą Tadzio zapamiętał jedno
zdarzenie, które zresztą trudno nazwać rozrywką w ścisłym znaczeniu.
Pewnego zimowego wieczoru sobotniego Sasza, który skądciś wiedział
o wszystkich ważniejszych wypadkach w mieście, zaproponował „nawiedzić” nieboszczyka-samobójcę. Dwa dni przedtem zastrzelił się z powodu
nieszczęśliwej miłości - kapitan artylerii Kotowicz (Polak). Z mrocznego,
słabo oświetlonego latarnią naftową zaułka Archirejskiego skręcili w sień
ciemną i po schodach wysypanych tradycyjną jedlinką weszli na pierwsze piętro. Nieboszczyk leżał na katafalku w mundurze. Twarz przystojna
z czarnym wąsem. Do obu skroni przylepione miał płatki waty, a na czole
cieniutką szramę - zapewne ślad urzędowej sekcji. W pokoju klęczała
baba w chustce, z surową i nieprzychylną twarzą dewotki. Chłopcy przyklękli i przeżegnali się - Sasza po prawosławnemu - trzykrotnie. Kotowicz
był pierwszym nieboszczykiem, którego Tadzio widział z bliska i dlatego
widok ten utkwił mu w pamięci.
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Figle szkolne stanowiły dziedzinę specjalną. Nie warto ich opisywać
szczegółowo, bo były podobne do figlów szkolnych we wszystkich szkołach - wszystkich czasów i krajów. Parę tylko przykładów. Tadzio trzymał
się dyrektyw Saszy, a Sasza - chłopak sprytny - politykował z kolegami
o rozwiniętych muskułach i zadzierzystym temperamencie, nieraz bezwstydnie im pochlebiając, znęcał się natomiast nad słabszymi kolegami.
Jedną z ofiar był Rodziewicz, syn zamożnego właściciela folwarku pod
Mińskiem. Zbiegiem okoliczności znany dorożkarz miński jeżdżący
rysakiem na „siódemce” też nazywał się Rodziewicz i nic nie miał
wspólnego z naszym Rodziewiczem. Podobieństwo nazwisk wystarczyło
jednak Saszy. Namówił Tadzia, aby wołać na Rodziewicza „izwozczyk”
(dorożkarz). Ten tylko wzruszał ramionami i krzywił się pogardliwie,
ale przezwisko „izwozczyk” podobało się klasie i przyjęło. Tadzio, a za
jego przykładem inni chłopcy, nie tylko wołali na Rodziewicza „izwozczyk”, lecz nieraz przyczepiali mu z tylu do bluzy kartkę z siódemką, lub
też klepali po plecach dłonią, na której siódemka była wysmarowana
na wspak kredą. W tym miejscu warto odnotować rzecz znamienną.
W klasie był Filipowicz - syn autentycznego dorożkarza. Otóż nikomu
do głowy nie przyszło nazywać go „izwozczykiem”. Odwrotnie - sam Filipowicz nieraz brał udział w „drażnieniu” Rodziewicza „dorożkarzem”!
Dowodzi to, że w tej rosyjsko-żydowsko-polskiej klasie złożonej z urwisów różnych kultur, środowisk i pochodzenia obowiązywał niepisany
kodeks subtelnej delikatności. Z podobną delikatnością odnoszono się
do Zbinia Czechowicza, który wskutek gruźlicy kości w nodze chodził
o kulach. Nikt nigdy nie ośmielił się szydzić z jego kalectwa. (Nawiasem
mówiąc Zbinio często nadużywał „przywileju” kalectwa: mając dobrze
rozwinięte mięśnie ramion i zdrowej nogi nieraz zręcznie gonił o jednej
kuli, a drugą walił po plecach tchórzliwszego kolegę). Gdy w powieści
„Of Humań Bondage” Somerset Maughama przeczytałem o wyrafinowanym okrucieństwie, z jakim chłopcy angielscy traktowali kulawego
kolegę, na razie wierzyć nie chciałem, a uwierzywszy westchnąłem i po raz
pierwszy w życiu zastanowiłem się nad sprawą tzw. kultury zachodniej.
Inną ofiarą był Leonard Rutski - chłopak spokojny, pilny i pracowity,
który później w Polsce niepodległej stał się dość wziętym lekarzem. Tego
Tadzio nazywał - oczywiście też z porady Saszy - „łodyrem” czyli hultajem. Przezwisko było zarówno niesprawiedliwe jak nielogiczne. A jednak
przyjęło się. Wszyscy chłopcy skandowali „Rutski - łodyr” na różne tony,
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a nawet śpiewali na nutę przygrywki do popularnego marsza „Tęsknota
za ojczyzną”:
„Ru-tski! Ło-dyr!
Tra! la-la-la-la!”.
Takie „drażnienie” nieraz doprowadzało Rutskiego do płaczu.
Niemal wszyscy chłopcy w klasie mieli przezwiska. Tadzio też się swego doczekał - w sposób równie niespodziany, jak nielogiczny. Na lekcji
rosyjskiego czytano „Son Obłomowa”, w którym mowa jest o krawcu
Awierce („Awierka portnoj”). Po lekcji jeden z największych łobuzów
nazwiskiem Szabielnikow podskoczył do Tadzia i pokazując go palcem
zaczął wrzeszczeć na całe gardło: „Awierka portnoj! Awierka portnoj!”.
Przezwisko też się przyjęło i prześladowało Tadzia przez długie lata - nawet na uniwersytecie - chociaż nazywający go tak koledzy najczęściej nic
nie wiedzieli o pochodzeniu tego „imioniska”.
Jeden tylko Sasza Zenowicz nie dostał żadnego przezwiska.
Gimnazjum nie polegało, niestety, na samych figlach. Trzeba się było
uczyć. A nauka nie była łatwa. Gimnazjum Mińskie miało w całym
imperium rosyjskim opinię „trudnego”. Z jakiejś czterdziestki chłopców,
z którymi Tadzio rozpoczął naukę w drugiej klasie, zaledwie czterech
dociągnęło do ostatniej ósmej klasy. Jedni „zazimowali” w drodze i pozostali w tyle. Inni po ukończeniu sześciu klas zdecydowali, że mają dość
nauki. Jeszcze inni przenieśli się do „łatwych” gimnazjów - do Wilna,
Moskwy, Petersburga, lub do takich nieprawdopodobnych miast jak Orioł
lub Penza. Paru tylko wyleciało, jak się mówiło, „z trzaskiem”. W klasie
panowała dyskrecja co do przyczyn wydalenia jednego z nich. Dopiero na
natarczywe indagacje Tadzia jeden z przyjaciół wydalonego odburknął:
- Wylali, bo był fotografem.
- Jak to fotografem?
- Prosta rzecz: zdejmował kolegom książki i zegarki.
Gimnazjum Mińskie nie tylko było trudne; było w porównaniu z innymi szkołami rosyjskimi tego okresu - nowożytne. Na czele stał dyrektor
Siergiej Wasilijewicz Preobrażeński, wymagający i surowy, a zarazem
człowiek dowcipny i świetny pedagog. W drugiej klasie dawał lekcje
elementarnej historii Rosji. W czwartej wykładał gramatykę języka cerkiewno-słowiańskiego i tym najnudniejszym pod słońcem przedmiotem
potrafił zainteresować chłopców i trzymać ich w napięciu. Matematykiem
był najpierw Dydyrko - młody, poważny i surowy - a później od czwartej
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klasy i aż do końca inspektor Michaił Aleksandrowicz Sacharow, starszy
przystojny pan z siwą brodą, grający namiętnie w winta z panem Irteńskim w klubie obywatelskim. Sacharow był prawdziwym ulubieńcem
gimnazjum. Choć świetny matematyk - stopnie stawiał łagodnie, uważał
bowiem, że uczniowi zdolnemu do matematyki stopnie w ogóle nie są
potrzebne, niezdolnemu zaś żadne prośby czy groźby nie pomogą, a że
można go uznać za „dojrzałego” do matury, choćby z matematyki miał
dwójkę. Lekcje przeplatał różnymi dowcipami i historyjkami. W ósmej
klasie objaśniał teorię kombinacji przykładami z gry w winta lub preferansa. Również w ósmej klasie wykładał - jako dodatek nieobowiązujący
- zarysy wyższej matematyki i starał się - zresztą bezskutecznie - wyjaśnić
dryblasom teorię rosyjskiego uczonego Łobaczewskiego, który jak wiadomo udowodnił, że linie równoległe spotykają się gdzieś w przestrzeni
i który był jednym z prekursorów Einsteina. Sacharow był pasjonatem
i od czasu do czasu robił się „straszny”: grzmot jego barytonu rozlegał
się po całym gmachu. W takich chwilach „wypędzał” uczniów z klasy
a nawet ze szkoły. Przekonano się wkrótce, że nikt nie został wypędzony
i że po takim wybuchu Sacharow znów staje się łagodny - i nikt się nie
bał jego ryków. Był nie tylko matematykiem, ale filozofem i dał takie oto
określenie gimnazisty:
- Gimnazista to stworzenie, którego celem jest troska, aby się broń Boże
czegokolwiek za dużo nie nauczyć.
Rosyjskiego w młodszych klasach uczył Aleksandrow - nauczyciel
poprawny i przeciętny. Nie był popularny z powodów tylko dla psychiki
gimnazjalnej zrozumiałych. Przezwano go „Suslik” (suseł), bo zlekka
szeplenił.
„Łacinnikiem” był Aleksandr Pawłowicz Smorodski - postać komiczna
i „znienawidzona”, o której już była mowa. Niepopularność jego, podobnie jak niepopularność Suslika, należała do tajemnic psychiki sztubackiej. Był sobie bowiem przeciętnym pedagogiem rosyjskim, nie gorszym
od innych a na pewno lepszym od współczesnych mu psychopatów
w gimnazjach wileńskich (o których parę słów później). Był może nawet
w gruncie typem dobrodusznego Moskala. W każdym razie gdy umarł
w kilka lat później, gimnaziści wszystkich klas z Tadziem łącznie, nieśli
bez przymusu, całkiem na ochotnika, trumnę jego na cmentarz. Mimo
że jako nauczyciel nie był zbyt wymagający, a jako człowiek zgoła nie
perfidny - należał do „znienawidzonych”. Dlaczego? Chyba dlatego, że
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miał odrażającą fizjonomię i był głupi jak baran. O głupocie jego świadczy następujący wypadek. Do pospolitych sztuczek sztubackich należało
„zamawianie zębów” nauczycielowi, czyli zadawanie mu pytań niby to
dla wykazania zainteresowania się przedmiotem, a naprawdę w celu
odwleczenia groźnej chwili wyrywań. Otóż na jednej lekcji wstaje Kiryk
- chłopak niezwykle tępy w naukach a bardzo sprytny w życiu. Oznajmia,
że głowa go boli, że czuje się niezdrów, i że się boi czy będzie mógł się
wyuczyć lekcji na dzień następny. Smorodski wzrusza ramionami:
- Trudno. Jeżeli naprawdę czujecie się źle, to przyniesiecie jutro zaświadczenie rodziców i wszystko będzie w porządku.
- Nie, nie będzie - skarży się Kiryk - bo się lekcji nie wyuczę.
- No to wyuczycie się jutro lub pojutrze.
Kiryk kręci głową i pyta:
- A czy nie mógłbym poprosić któregoś z kolegów, żeby się wyuczył
lekcji za mnie?
Pyta z całą powagą naiwnie wytrzeszczonych oczu. Klasa tłumi śmiech
a Smorodski przez kwadrans cierpliwie tłumaczy Kirykowi elementarną
prawdę, że nabywanie wiedzy jest procesem poniekąd indywidualnym
i że nabycie jej przez osobę trzecią nic nie pomoże temu, który jej sam
nie nabył. Stłumiony chichot zmienia się w głośny gwar. Smorodski nie
ucisza hałasu, bo jest przekonany, że klasa śmieje się z głupoty Kiryka.
Mija kwadrans, uderza dzwonek, Kiryk i paru innych są wyratowani od
wyrwania.
Do psychologicznych zagadek sztubackich należała popularność
Niemca Christofora Christoforowicza Preisberga. Był surowy, bezwględny, pedantyczny, niesłychanie wymagający, a jednak lubiany. Dlaczego?
Może dlatego, że sztubacy, a więc stworzenia bądź co bądź prymitywne,
gardząc łasymi na popularność łagodnymi pedagogami, instynktownie
szanują mentorów surowych i sprawiedliwych? Może dlatego, że jakkolwiek urodzony w Rosji, mówił po rosyjsku z karykaturalnie niemieckim
akcentem? Czy dlatego, że od czasu do czasu puszczał beznadziejnie
głupie dowcipy, z których należało się śmiać? Osobliwe wrażenie robiła
klasa po takim preisbergowskim dowcipie. Normalnie na jego lekcji było
jak makiem zasiał, aż tu nagle wybuchał huragan dozwolonego śmiechu.
Odważniejsi pozwalali sobie nawet na „wzmacnianie” śmiechu przez
wycie i trzaskanie pulpitami. A sam Preisberg przechylał się w krześle
z twarzą promieniującą zadowoleniem i uciszał klasę bardzo łagodnie.
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Podręcznikami niemieckiego były książki Berlitza, ale metoda nauczania
nie miała nic wspólnego z metodą berlitzowską. Preisberg po prostu
zadawał „stąd dotąd” a potem na następnej lekcji kazał recytować zadany
kawałek. Tadzio nie miał Niemek w domu i przeto nie znał niemieckiego,
a ponieważ miał dobrą pamięć, więc po prostu wkuwał zadany tekst
dosłownie. Po upływie lat pięćdziesięciu może wciąż jeszcze zarecytować
jak z nut początek opowiadania o psach z góry św. Bernarda z książki
czwartej Berlitza: „Im öden hohen Felsentale umschlossen von Bergen,
die mit ewigem Schnee bedeckt sind, steht die hochste menschliche Wohnung in der Alten Welt - das Kloster des heiligen Bernhard”...
„Francuzem” w młodszych klasach był Rosjanin Pawłowicz. Na lekcjach
kręcił cienkie trąbki z papieru i dłubał nimi w uszach. Stawiał Tadziowi
piątki i złych wspomnień po sobie nie zostawił. Polakom wypadało go
nienawidzieć, należał bowiem do „Sojuza Russkogo Naroda” (rosyjskiej
endecji) i w parę lat później wybrano go do 3-ej Dumy państwowej.
Liberalna prasa rosyjska kpiła sobie z nowego posła, gdy w czasie debaty
nad monopolem spirytusowym zaprotestował przeciwko projektowi
ograniczeń alkoholowych twierdząc, że wódka jest jedyną „rozrywką”
prostego Rosjanina, i że przed odebraniem mu wódki należy mu coś dać
w zamian. Dziś - po pięćdziesięciu latach Tadzio zastanawia się, czy aby
„głupi” Pawłowicz nie miał trochę racji.
Wykłady religii prowadził po polsku ksiądz „kapelan” Witold Tomaszewski. Ten dla odmiany kręcił palcem nie w uszach, lecz w nosie, po
czym obwąchiwał palce. Na spowiedzi rozpytywał chłopców, czy aby nie
grzeszą „sami z sobą”. Później, gdy ks. Tomaszewskiego zrobiono proboszczem w Berezynie, Tadzio poznał go bliżej, ale nie od strony nauki
religii.
Ciekawym okazem był nauczyciel rysunków Kuźma Jakowlewicz
Jermakow, staruszek osiemdziesięcioletni, ale czerstwy, dziarski i popędliwy. Był nauczycielem kilku pokoleń a między innymi Henryka
Weyssenhoffa i Ferdynanda Ruszczyca, którzy nieraz później mówili
Tadziowi, że Jermakow jest doskonałym nauczycielem dla początkujących. Jak wiadomo, ze zdolnością do rysunków jest tak mniej więcej jak
ze zdolnością do muzyki: albo się umie rysować, albo nie umie. Mimo to
Jermakow wierzył w teorię rysunku i kazał malcom wykuwać jakieś reguły o „linii horyzontu” i o „punkcie styku”. Teorie te nie miały wartości
praktycznej. Ci co umieli rysować - rysowali, ci co nie umieli, smarowali,
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pocili się, wycierali gumką i znów rysowali figury bardzo mało podobne
do modelu. Tadzio miał, jak wspomniałem, zdolności do rysunku. Toteż
nie tylko rysował na piątki i był pupilkiem Jermakowa, lecz pomagał
kolegom. Pomoc wymagała nieraz dużej wyobraźni, trzeba było bowiem
nie ruszając się ze swej ławki narysować podobiznę modelu tak jak wyglądał z ławki kolegi, a nie z ławki Tadzia. Jermakow miał bowiem dobre
oko i przy tym oceniał rysunek z ławki rysownika. Gdy rysunek był zły,
staruszek wpadał w gniew. Wrzeszczał „pałka z minusem!” i groził jakąś
mityczną, bo przez nikogo nie doświadczoną karą „szóstej lekcji pracy
obowiązkowej”. Jeżeli w klasie hałasowano krzyczał: „Dyżurni! Zapisać:
pomimo wielokrotnych upomnień nauczyciela swawolił na lekcji rysunku”. Skarceni milkli. Dyżurni udawali, że zapisują i Jermakow uspokajał
się. Nikt się zresztą nie przejmował „pałkami z minusem”; choć nauka
rysunków była obowiązkowa, jednak zły stopień z tego przedmiotu nie
stanowił przeszkody do promocji.
Tak wyglądało „ciało pedagogiczne” lub jak czasem pisało się lirycznie
w szczególnych okazjach, np. w nekrologu, „rodzina pedagogiczna” gimnazjum mińskiego w roku szkolnym 1906-1907 i w latach późniejszych.
Po roku 1905 atmosfera szkolna w niczym nie przypominała czasów
gimnazjalnych Józefa Piłsudskiego. Napisy: „Zabrania się mówić po
polsku” znikły ze ścian urzędów publicznych jeszcze gdzieś na schyłku
XIX wieku. W gmachu gimnazjum nie tylko można było swobodnie mówić po polsku, lecz jak już wspomniałem, odbywały się raz w tydzień lekcje polskiego, których udzielał pan Adamowicz. Nie było żadnej „dyskryminacji” narodowościowej. Polaków i Żydów traktowano sprawiedliwie
na równi z Rosjanami. Do złego akcentu lub wadliwego „udarenija”
odnoszono się z pobłażaniem. „Iłowajski” przeszedł do legendy; historii
uczono się z dobrze i dość bezstronnie napisanych podręczników profesorów Iwanowa i Karejewa. Nawet u takiego notorycznego „czarnosecińca” jakim był wspomniany Pawłowicz nie wyczuwało się uprzedzenia
do Polaków lub Żydów. O księdzu Tomaszewskim nauczyciele Rosjanie
odzywali się jako o „ojcu Witoldzie”, a on swą godność członka „rodziny
pedagogicznej” traktował z całą powagą.
Tak zresztą było we wszystkich szkołach rosyjskich po roku 1905
i osobliwość Gimnazjum Mińskiego tkwiła gdzie indziej. Jak już wspomniałem było to Gimnazjum „trudne” a więc poważne. Wśród personelu
nauczycielskiego nie było dziwaków lub typów patologicznych. (Inspektor
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gimnazjum mińskiego a później inspektor okręgowy Kossakowski, który
ponoć doznawał sadystycznej rozkoszy przy „obcinaniu” uczniów na egzaminach, należał już do legend poprzednich roczników). Tadzio uszom swym
nie wierzył, gdy mu w parę lat później Henio Węcławowicz opowiadał o nauczycielach gimnazjalnych w Wilnie, malując w żywych barwach zramolałe
typy w przedpotopowych brudnych frakach pamiętających czasy Szczedryna.
(W Mińsku nauczyciele nosili krótkie surduty mundurowe, a często chodzili
po cywilnemu). Pedagodzy wileńscy albo coś bełkotali piskliwym głosem,
albo chcąc przekrzyczeć klasę wrzeszczeli jak opętani bijąc uczniów i dostając
od nich (tak!) po twarzy. Nieraz też i to w starszych klasach musieli się chronić za tablicą przed obstrzałem kawałków kredy. W jaki sposób w Wilnie,
gdzie była stolica generał-gubernatorstwa i siedziba okręgu szkolnego, mogły
się konserwować takie typy pedagogów? Ludzie doświadczeni powiadali na
to, że kuratorium zajęte było inspekcją szkół prowincjonalnych i mniej się
interesowało tym, co się działo u niego pod nosem. I dziwował się Tadzio
czytając w kilka lat potem niesamowite dzieje nauczyciela Pieredonowa
w powieści „Miałki bies” Fiodora Sołłoguba.4 W gimnazjum mińskim nie
było Pieredonowów. Byli w nim nauczyciele lepsi i gorsi, rozumni i mniej
rozumni, lubiani i nie lubiani. Zdarzali się śmieszni. (A zresztą czy w oczach
dziecka lub wyrostka istnieje w ogóle nauczyciel pozbawiony cech śmiesznych?). Ale wszyscy byli normalni. Fizycznie i psychicznie. I wszyscy byli
nauczycielami z prawdziwego zdarzenia, tj. najgorszy z nich posiadał wiedzy
pod dostatkiem dla umysłu przeciętnego sztubaka.
Począwszy od pierwszej klasy nauczyciele zwracali się do uczniów per
„wy”, co - jak wiemy - jest równoważnikiem polskiego „pan”. Zwracanie
się per „ty” było w stosunkach normalnych nie do pomyślenia. Zdarzało
się bardzo rzadko, a gdy się zdarzało, miało charakter pieszczotliwy
i dobroduszny. W kilkanaście lat później Tadzio bardzo się zdziwił posłyszawszy jak „profesorowie” gimnazjum w Polsce niepodległej mówili
„ty” do jego siostrzeńców ośmioklasistów.
4

Przekład tej wspaniałej powieści drukowano przed pierwszą wojną światową
w tygodniku warszawskim „Świat” pod tytułem „Bies na mieliźnie”. Przekład
tytułu oczywiście błędny. „Miełkij” oznacza po rosyjsku: drobny, miałki, płytki,
nieznaczny lub drobiazgowy (o człowieku). Nadto wyrazy „miełkij bies” mają
w języku rosyjskim specjalny wydźwięk, jak np. w wyrażeniu „rassypatsa
miełkim biesom”, co znaczy - mniej więcej - nadskakiwać, podlizywać się.
Nie twierdzę, że mój przekład („Miałki bies”) jest udany, uważam jednak,
że tytuł „Bies na mieliźnie” nie tylko zaciemnia sens, ale w ogóle nic nie znaczy.
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Rozdział X

Centrum polszczyzny

Lata szkolne liczone są nie na lata, lecz na klasy. Gdy w wieku dorosłym
Tadzio chciał ulokować jakieś zdarzenie kalendarzowo, musiał najpierw
przypomnieć sobie, w której to było klasie, a dopiero potem przekalkulować rok szkolny na rok kalendarzowy.
Był w drugiej klasie, gdy po raz pierwszy i ostatni w życiu widział
Mikołaja Radziwiłła. Przyszedł on do pana Irteńskiego w charakterze
klienta, a potem został na herbacie. Wizyta była połączona z małym qui
pro quo. Drzwi otworzył Tadeusz, który właśnie wrócił był z wojny japońskiej (dalej niż do Charbina zresztą nie dojechał) i wciąż pysznił się tym,
że go przed rokiem sam cesarz na dworcu odprowadzał. Dumnie nosił
liberię „strzelecką” tj. szarą kurtkę z zielonymi wyłogami, gości oceniał
wedle wysokości napiwku, a ludzi niższej kondycji traktował z wielką
pogardą. Otóż Radziwiłł zjawił się w olbrzymiej „papasze” i w szynelu
sołdackim bez odznak. Tadeusz wziął go za żebraka, których wtedy sporo
włóczyło się w mundurach wojskowych, i już chciał mu drzwi zatrzasnąć
przed nosem, gdy pan Irteński stojąc w drzwiach gabinetu zauważył
omyłkę i gościa z ekskuzami zaprosił do mieszkania. Qui pro quo stało
się na parę miesięcy tematem rozmów w domu. A najlepiej zapamiętał ten
wypadek Tadeusz, gdyż Radziwiłł na wychodnem dał mu złotą pięciorublówkę za podanie płaszcza. Był to największy napiwek zainkasowany
kiedykolwiek przez Tadeusza.
Mikołaj Radziwiłł był synem słynnej awanturnicy Katarzyny (Kati)
z Rzewuskich. Sam był awanturnikiem w wielkim stylu: odznaczał się
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nieludzką odwagą i szukał guza wszędzie gdzie się tylko bito. Bił się
w wojnie boerskiej i był ciężko ranny. Bił się, rzecz jasna, po stronie
Anglików. Pierwszy ruszył na wojnę japońską i tam się szczególnie odznaczył, gdy z oblężonego Portu Artura przekradł się na „dżonce” do gen.
Kuropatkina z ważnymi papierami, za co dostał „oficerski” biało-emaliowany krzyż św. Jerzego, odznaczenie nadawane bardzo oszczędnie i za
czyny naprawdę wyjątkowe. Gdy w szereg lat później wybuchła wojna
bałkańska i tam znalazł się jeden z pierwszych. Burzliwe życie zakończył
od kuli niemieckiego cywila w Gołdapie w Prusach Wschodnich zaraz
po wybuchu pierwszej wojny światowej. Należał do Radziwiłłów bez
ziemi. W Mińszczyźnie znalazł się dlatego, że przed rokiem wżenił się
w supermagnacką fortunę hr. Magdaleny z Zawiszów Krasińskiej, którą
poznał w jednym z salonów warszawskich. Był nie-zwykle piękny: nigdy,
ani przedtem ani później, nie spotkał Tadzio mężczyzny o tak doskonałej urodzie męskiej: szerokie ramiona, wąskie biodra, podłużna twarz
z orzechowymi oczyma kształtu migdałów i orzechową zlekka pofalowaną bródką. Dać mu kryzę a rzekłbyś, że zstąpił z szesnastowiecznego
portretu.
Magdalena Krasińska nie odznaczała się urodą. Miała długi nos i była
ponoć półwieczna. W każdym razie miała zamężne córki i wnuków.
Powiadano wtedy, że poślubiła Radziwiłła nie z miłości, ale na złość
jakiejś warszawskiej półarystokratce, która go łapała dla swej córki.
Te warszawskie intrygi miały się wkrótce odbić osobliwie na losach
„polskiej” kariery Mikołaja Radziwiłła: zabalotowano go gdy się ubiegał
o członkostwo Klubu Myśliwskiego, przy czym oficjalnym pretekstem do
tego afrontu miała posłużyć „niepolskość” kandydata. Odtąd Radziwiłł
nie brał udziału w życiu polskim. Albo polował w dobrach żony, albo
bawił się w Petersburgu lub za granicą. Magdalena tak wzięła do serca
afront wyrządzony mężowi, że z zajadłej Polki stała się zajadłą Białorusinką i odtąd hojnie finansowała wszelkie poczynania białoruskie nie
dając ani grosza na cele polskie. Mikołaj zrobił na ożenku doskonały
interes. Z księcia bez ziemi stał się nie tylko plenipotentem dóbr o obszarze kilkuset tysięcy dziesięcin (jeśli nie liczyć dóbr wielkoksiążęcych
- największej zapewne fortuny na ziemiach dawnej Litwy), lecz samodzielnym właścicielem „klucza” Kuchcice, który mu żona ofiarowała aktem darowizny, podpisanym w dzień ślubu. Zaraz po ślubie, korzystając
z przyjaznych stosunków z gen. Kuropatkinem, dostał od rządu koncesję
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na budowę kolei przez „klucz” Żarnówki dla eksploatacji żoninego lasu.
Kolej ta miała dla Irteńskich duże znaczenie, skróciła bowiem o połowę
podróż końmi do Baćkowa. Czy równie dobry interes zrobiła Magdalena - trudno powiedzieć. Sądząc z informacji hojnie dostarczanych przez
ciotkę Helkę Ossowską (pan Antoni Ossowski był jeszcze przez czas
jakiś administratorem dóbr żarnowskich) - rozmaicie bywało. Miały być
jakieś sceny gwałtowne z powodu romansu Mikołaja z urodziwą popadią
z Chołuja czy Świsłoczy. Miały być inne intryżki miłosne. Na zewnątrz
jednak stosunki małżeńskie były poprawne.
Mówiłem w poprzednim rozdziale, że po wstąpieniu do gimnazjum
Tadzio zbliżył się do Saszy, a oddalił od Wacia, Morysia i innych chłopców
polskich. Nie oznaczało to jednak oddalenia się od polskości. W ciągu całego gimnazjum życie Tadzia polegało na wyraźnym rozdwojeniu jaźni.
Gdy kończyło się gimnazjum lub gdy żegnał się z Saszą, życie rosyjskie
odchodziło w cień i zaczynało się życie polskie. Dom witał go ciepłem
i atmosferą „centrum polszczyzny”. W domu po odrobieniu lekcji czytało
się Trylogię w zielonych okładkach płóciennych - dodatek do „Tygodnika
Ilustrowanego”. Gdy Jadwinia wracała na święta z Warszawy z pensji
panny Leonii Rudzkiej, odbywały się z nią zabawy „w Trylogię” polegające na rozwiązywaniu trudniejszych sienkiewiczianów. A więc np.: - do
kogo pojechał książę Jeremi, gdy go Skrzetuski po powrocie z Krymu nie
zastał w Łubniach? Albo - po kim otworzył się wakans dla Podbipięty
w chorągwi, w której Skrzetuski porucznikował? Albo - czy i kto mógł
dorównać Wołodyjowskiemu we władaniu szablą? Gdy się bawili w te
szarady szczególną przyjemność sprawiało im przyłapanie Sienkiewicza
na małym lapsusie: czy Kmicic miał logiczne uzasadnienie, żeby dojść do
wniosku, że „kolubrynka prócz mego naboju ma jeszcze swój własny”?...
(Ciekawego czytelnika odsyłam do odnośnego ustępu w „Potopie”).
Poza Trylogią powracało się do „Robinsona Crusoe” i do „Robinsona
szwajcarskiego”. „Szwajcarski” był milszy w czytaniu, bo się kończył
happy-endem i prócz śmierci osiołka w skrętach węża boa nie zawierał
scen tragicznych. Ale Tadzio już się zaczynał odnosić sceptycznie do
przygód rodziny szwajcarskiej, której się wszystko udawało. Zaczytywano też w strzępy Juliusza Verne’a, przy czym końcowe wyrazy „kapitan
Nemo i ja” budziły dreszcz nie mniejszy niż słowa „a amfiteatr oszalał”
w „Quo vadis” (wydanie dla młodzieży). Niewyczerpanym źródłem wesołości było też przeglądanie po raz setny roczników „Journal amusant”
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i „Le Rire” leżących w pięknych oprawach na kufrze gdańskim obok
równie pięknie oprawnych tomów Biblii Wujka z ilustracjami Dorego.
Przyszedł jednak rok, gdy Trylogia, Robinsony i Verne poszli w zapomnienie. Był to rok pod znakiem „szerloka”. Prawdziwy Sherlock Holmes
Conan Doyle’a nie mógł zaspokoić nienasyconych apetytów czytającej
młodzieży. Toteż sprytni przedsiębiorcy zaczęli masowo drukować
fałszywe „szerloki” wypuszczając co tydzień zeszyt przygód Sherlocka
Holmesa, Nicka Cartera i Nata Pinkertona. Z pobudek niezupełnie
jasnych Tadzio gardził Carterem i Pinkertonem, namiętnie natomiast
kolekcjonował zeszyty „Tajemniczych przygód Sherlocka Holmesa
słynnego agenta śledczego”. Mógł wyrecytować w porządku chronologicznym tytuły zeszytów: Morderca kobiet. Węch śledczy starszego
kelnera, Suknia koronkowa królowej, Geniusz i obłąkanie, Schwytanie
Kuby Rozpruwacza, Narzeczona prokuratora, Wyspa obłąkanych, Tajemnica poszukiwacza złota... Wszystkie te „szerloki” były w porównaniu
do klejnotów conandoylowskich prymitywne i głupie, gorsze nawet od
współczesnych „komiksów” amerykańskich. Niemniej jednak czarowały Tadzia do tego stopnia, że umiał na pamięć najbardziej fascynujące
ustępy, jak np.: „Ani kroku dalej, Marco Telori! Wielki aktorze na scenie,
jesteś jeszcze większym komediantem w życiu! Zbrodniarzu i oszuście,
aresztuję cię w imieniu królowej!”.
Powodzenie „szerloków” martwiło starszych. Nowoprzybyły nauczyciel historii i geografii Andrejew - ulubieniec klasy - wzruszał ramionami
i mówił: „Gdy byłem w waszym wieku zaczytywałem się Mayne Reidem
i nigdybym nie wziął do ręki waszej idiotycznej pinkertonszczyzny”.
A na lekcji polskiego pan Adamowicz przyłapawszy któregoś z chłopców
na lekturze „szerloka” oburzał się, że można czytać podobne bzdury
i szydził z tytułu (zresztą przez siebie wymyślonego): „Tajemnica piwnicy czyli siedmiu bałwanów”. Rodzice również smucili się, że chłopcy
tracą czas i pieniądze, no i że psują sobie gusty literackie podobną
lekturą. Obawiano się nawet wpływu demoralizującego. Obawa nie była
uzasadniona: przestępczość małoletnich nie tylko nie stanowiła w owych
czasach problemu, lecz w ogóle nie istniała.
Lektura „szerloków” obudziła w Tadziu żyłkę pisarską. Napisał szereg
dreszczowców. Jeden z nich nosił tytuł „Przeklęta dynastia” i był zapewne
echem zasłyszanych przy stole rozmów starszych na temat tragedii domu
Habsburgów. Powieść tę - prawdziwego białego kruka, bo jeden jedyny
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egzemplarz rękopisu - sprzedał za dwa ruble młodszemu o dwa lata koledze, Szczęsnemu Jaxa-Bykowskiemu, dla którego Tadzio był bożyszczem.
Było to pierwsze w jego życiu honorarium autorskie. Inny dreszczowiec
z podtytułem „Z życia sfer arystokratycznych” pozostał niezakończony.
Pierwszy rozdział tej powieści zaczynał się jak następuje: „W zamku na
wysokim wzgórzu mieszkał hrabia Biłgorajski; był to pierwszorzędny
hrabia”. Hrabia Biłgorajski był skrzypkiem wirtuozem. Toteż w innym
rozdziale stało: „Była ciepła noc majowa, księżyc świecił; hrabia wyszedł na
balkon z instrumentem w ręku”. Tadzio bardzo się obraził, gdy ten ustęp
odczytany głośno w obecności starszych wywołał grzmot śmiechu.
Do polskiej połowy „jaźni” należał również teatr. Nie było prawie
miesiąca aby do Mińska nie zawitała jakaś trupa polska. Czasem był to
zespół Wandy Siemaszkowej lub Przybyłko-Potockiej, czasem - samego
wielkiego Kamińskiego. Ryzyko chodzenia na przedstawienia polskie
nie było wielkie. Tadzio ani razu nie narwał się w teatrze na nauczyciela
gimnazjalnego, siedzący zaś w pierwszym rzędzie prystaw policyjny
patrzył z pobłażaniem na mundurki uczniowskie. Koszt też nie był duży:
tzw. uczniowski bilet kosztował pół rubla i uprawniał do zajęcia każdego
„wolnego miejsca”. Na występach Kamińskiego teatr bywał wyprzedany
i trzeba było albo kupować bilet normalny, albo stać z biletem uczniowskim w przejściu lub przy ścianie. Na Kamińskim odczuwało się trochę
strachu, sława bowiem artysty była tak wielka, że do teatru ruszyło sporo
Rosjan i Żydów. Szczęściem jednak żaden z pedagogów gimnazjalnych nie
zainteresował się Kamińskim. Tadzio nie opuścił ani jednego spektaklu
i w przerwach omawiał z Morysiem i innymi chłopcami polskimi kreacje
„Bogatego wujaszka”, „Pana Damazego”, „Margrabiego de Priola”.
Chodziło się też na przedstawienia amatorskie. Amatorzy szarżowali i wygłupiali się niemiłosiernie, ale uczniakom to wystarczało. Prócz różnych fars
niewinnych w rodzaju „Naszych bzików” lub szmir w rodzaju „Obrony Częstochowy” amatorzy sięgali po repertuar „trudny”: w „Śniegu” Przybyszewskiego rolę femme fatale grała poczciwa długonosa panna Pola Dąbrowska.
Wspomniana już pani Cezaryna Hausman-Snarska zajmowała się
organizacją wszelkich imprez polskich - teatrów, koncertów i odczytów.
Reklama, ogłoszenia, afisze, tanie noclegi dla braci aktorskiej, załatwianie różnych formalności, a nieraz i łagodzenie zatargów z policją,
przedsprzedaż biletów - wszystko to leżało na barkach starszej pani
w binoklach, o której krążył po Mińsku dwuwiersz:
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Zawsze młoda, zawsze dziarska
Cezaryna Hausman-Snarska.
Dwuwiersz ten ułożył stryj Eustachy Irteński, który będąc muzykiem
bardzo się ze Snarską przyjaźnił i w czasie swych częstych pobytów
w Mińsku spędzał w jej sklepie długie godziny na pogawędkach i dykteryjkach.
Pani Snarska wyratowała pewnego gimnazistę z bardzo poważnych
tarapatów. Było to na jednym z pierwszych występów Nuny Młodziejowskiej, która pierwsza przyniosła na ziemie dawnej Litwy słowo polskie
mówione ze sceny. Uczniowie 8-ej klasy postanowili ofiarować jej kosz
kwiatów ze specjalnym adresem. Znając drażliwość policji pani Snarska
omówiła sprawę uprzednio z prystawem. Prystaw, zgodnie z dyrektywami policmajstra oznajmił, że nie widzi przeszkód, aby ktokolwiek z publiczności ofiarował kwiaty aktorce, zastrzegając jednak, że nie pozwala
na żadne przemówienia. Ośmioklasista (nazwisko zapomniane) złożył
kwiaty i - zaczął przemawiać. Szczęśliwym przypadkiem (a może nie był
to przypadek?) kurtyna poszła w dół właśnie w chwili, gdy gimnazista
zaczął czytać adres. Pani Snarska nie czeKała, aż kurtyna znów pójdzie
w górę, schwyciła pod rękę siedzącego obok prystawa i wyprowadziła
na korytarz mówiąc, że ma mu coś ważnego do powiedzenia. Prystaw
nie mógł okazać damie nieuprzejmości, wyszedł więc - choć niechętnie
- i dzięki temu nie było urzędowego świadka polsko-sztubackiej demonstracji.
(Ośmioklasista ten znany był z tego, że w czasie obowiązkowej modlitwy
katolickiej przed lekcjami, odbywającej się w sali gimnastycznej wstawał
z klęczek w chwili, gdy dochodziło do modłów za cesarza: „Mikołaj,
cesarz nasz...”. Badany przez władze szkolne tłumaczył, że ma chorą nogę
i że go kolano boli od zbyt długiego klęczenia).
Nie było polskiego muzyka lub śpiewaka, który by nie przeszedł
w Mińsku przez „ręce” pani Snarskiej. Był więc nim parokrotnie
Paderewski. Rolę jednak Snarskiej w początkach jego kariery należy
zaliczyć do legend. A już zupełnie nieprawdopodobnie brzmi podany
w paryskim miesięczniku „Kultura” przez Józefa Czapskiego szczegół, że
młody Paderewski pragnąc odwdzięczyć się Snarskiej mył u niej podłogi.
Paderewski nie opływał wprawdzie za młodu w dostatki, pochodził jednak z rodziny średniozamożnej i nie potrzebował dorabiać myciem podłóg. Nie mówiąc już o tym, że w owych czasach inteligent wolałby raczej
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nie dojeść niż „zhańbić się” tego rodzaju pracą. Należy więc przypuścić,
że poczciwa Snarska zmyśliła na poczekaniu (koloryzowanie leżało w jej
stylu) a Józef Czapski uwierzył.
Snarska miała syna jedynaka Michała, który był wtedy studentem prawa w Petersburgu. Miał niewątpliwą żyłkę aktorską i grając w mińskich
teatrach amatorskich był może jedynym amatorem robiącym wrażenie
aktora z prawdziwego zdarzenia. Powodzenie na scenie nie wystarczyło
mu jednak: sięgnął po laury dramaturga. Napisał sztukę w czterech
aktach, którą zespół Siemaszkowej zagrał w Mińsku. Miała powodzenie
i zrobiła sensację: prapremiera w Mińsku sztuki napisanej przez „mińczuka”! Po kilku dniach jednak wybuchł skandal. Mińsk miał wtedy
dwóch korespondentów pism wileńskich: Włodzimierz Dworzaczek pisał do „Kuriera Litewskiego”, Władysław Ślizień do „Gońca Wileńskiego”
(nazywano go więc „Gończakiem”). Recenzja Śliźnia była entuzjastyczna
i wróżyła Snarskiemu świetną przyszłość dramatopisarską. Recenzja
Dworzaczka była innego rodzaju: zajął się nie oceną sztuki, lecz jej
źródłem. Wykazał, że sztuka Snarskiego nie jest dziełem oryginalnym,
lecz dosłownym niemal przekładem sztuki pewnego mniej znanego komediopisarza rosyjskiego. W parę dni później gazeta rosyjsko-żydowska
„Miński Gołos” podtrzymała opinię Dworzaczka nazywając Snarskiego
plagiatorem. Chociaż zarówno „gończak” Ślizień, jak Michał Snarski byli
popularni, Dworzaczek zaś niepopularny, zarzut plagiatu był zbyt poważny, aby go lekce sobie ważyć. Matadorzy wzburzonej opinii mińskiej
zaproponowali Snarskiemu, aby się oczyścił z zarzutów na forum sądu
literacko-obywatelskiego. Zamiast odpowiedzi wyjechał do Petersburga.
Odtąd wpadał do Mińska tylko dla zobaczenia się z matką, nie biorąc
żadnego udziału w mińskim życiu społecznym lub towarzyskim. (Michał
Snarski wypłynął w kilkanaście lat później w Warszawie - już w Polsce
niepodległej. Zajmował wtedy wyższe stanowisko w policji politycznej
i nazwisko jego było wmieszane w głośną wówczas sprawę „inwigilacji”
marszałka Piłsudskiego).
Była jeszcze jedna prapremiera w Mińsku. Książę Hieronim Drucki-Lubecki napisał, a zespół Siemaszkowej (wzmocniony przez lepsze amatorskie siły miejscowe) wystawił tragedię wierszowaną w pięciu aktach
pt. „Szatan”. Hieronimowi Lubeckiemu, zwanemu przez bliższych i dalszych znajomych „Herutkiem”, należy się dłuższa wzmianka w tej kronice. Nie był on może „oryginałem” w ścisłym słowa znaczeniu; osoba jego
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jednak stanowiła - w porównaniu do bladych postaci inteligentów dzisiejszych - indywidualność tak barwną, że właśnie od niego pozwolę sobie
rozpocząć galerię oryginałów litewskich. Hieronim Lubecki prezentował
fizycznie figurę zabawną: małego wzrostu, gestykulujący, o głosie piskliwym i przenikliwym. Zainteresowania miał szerokie: polityka, literatura,
poezja, interesy handlowe - wszystko go zajmowało. W czasie ruchawki
rewolucyjnej 1905 mocno „poczerwieniał”. Choć obszarnik - wygłaszał
na zebraniach publicznych tezy chrześcijańskiego socjalizmu twierdząc,
że nie tylko niebo, woda i powietrze, ale i ziemia jest rzeczą Bożą. Stąd też
przez dłuższy czas nazywano go „człowiekiem Bożym”. Przezwisko miało
wydźwięk specjalny, gdyż w Rosji „ludźmi Bożymi” nazywano obranych
z rozumu „starców” wędrownych. Z nastaniem czarnej reakcji przekonania polityczne Herutka „zbielały” i zaczął się skłaniać ku endecji. Mimo
skrzeczącego głosu był mówcą natchnionym i porywającym - doskonałym na wiecu lub wobec półinteligentnego audytorium. W okresie gdy
odczyty w języku polskim stanowiły jeszcze sensację i atrakcję, tj. zanim
się nie stały - obok akademii - najokrutniejszą piłą pod słońcem, walono
tłumnie na popisy prelegentów, miejscowych i przyjezdnych. Wśród tych
znalazł się młody i postępowy księżulo Mieszkis, który wygłosił dwa odczyty - o Żeromskim i o Sienkiewiczu. Prelekcja o Żeromskim podobała
się i mówcę gorąco oklaskiwano. Odczyt o Sienkiewiczu wywołał konsternację. Publiczność wychowana w szacunku do sukienki duchownej
nie gwizdała wprawdzie, ale i oklasków nie było. Teza Mieszkisa głosiła,
że „Sienkiewicz był niczym”, był bowiem obojętny na cierpienia ludu
i patrzył na te cierpienia „przez lustrzane szyby pałacu (!) w Oblęgorku”.
Gdy księżulo zszedł z estrady, miejsce jego zajął Herutek i wygłosił płomienną replikę. „Gdyby Sienkiewicz był niczym, to byśmy o nim tutaj
nie mówili” - zaczął z miejsca elektryzując słuchaczy. Głos, zazwyczaj
skrzeczący, nabrał tonów metalicznych. Niby kaznodzieja natchniony
wyczarował przed oczami publiczności obraz tego, co w latach niewoli
był wielkim pokrzepicielem serc polskich. Gdy skończył zerwał się prawdziwy huragan oklasków. Mówcę ściskano i niemal noszono na rękach.
Lubecki był tak wzruszony, że płakał. („Nasz człowiek Boży ma oczy na
mokrym miejscu” - szepnęła pani Irteńska z dobrotliwą ironią). Ksiądz
Mieszkis wymknął się z sali jak niepyszny.
Ale wracam do tragedii „Szatan”. Z powodu przeziębienia Tadzio nie
był na premierze, ale słyszał od rodziców, że „tout Mińsk” zgromadził
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się w teatrze, żeby ujrzeć sztukę ogólnie lubianego „człowieka Bożego”.
Autora wzywano kilka razy. Oklaskom i owacjom nie było końca.
- No dobrze, ale sama sztuka? - dopytywał Tadzio z natarczywością
zawodowego teatromana.
Pan Irteński wzruszył ramionami:
- Prawdę powiedziawszy nie wiadomo było, o co mu chodzi.
„Szatan” nie wszedł do żelaznego repertuaru teatrów polskich. Pomimo powodzenia premiery na drugim przedstawieniu były pustki i sztuka
spadła z afisza. Dworzaczek w „Kurierze Litewskim” i Ślizień w „Gońcu
Wileńskim” napisali długie i bardzo pochlebne recenzje. W parę lat
później Tadzio spytał Śliźnia jak tam naprawdę było z tym „Szatanem”.
- Bzdury - odparł zapytany - sałatka mętnych symbolów przybranych
w rymy częstochowskie!
- Więc dlaczego chwaliliście sztukę? - zdziwił się naiwny Tadzio.
Ślizień żachnął się:
- A jakże inaczej?! I mnie i temu szczurowi Dworzaczkowi zależy na
posadzie korespondenta. Lubecki ma wpływy w redakcjach wileńskich.
Jasne?...
Tę pierwszą lekcję poglądową sztuki dziennikarskiej Tadzio miał zapamiętać na całe życie.
Hieronim Lubecki był naturą bogatą i skomplikowaną. W roku 1905
gotów był rozdawać ziemię chłopom jako rzecz Bożą. W parę lat później
stał się konserwatywnym nacjonalistą polskim. A jeszcze później zajął
się interesami handlowymi. O tych interesach rozmaicie mówiono. Nikt
rzecz jasna nie trzymał się przedpotopowych zasad, że szlachcicowi
nie wypada trudnić się handlem. Owszem - pozytywizm był wciąż
modny i ziemian, którzy dobrze prowadzili interesy, miano w wielkim
poważaniu. I nikt nie zarzucał Herutkowi krętactwa. Było jednak jedno
wielkie „ale”. Jak wiemy jedną z trwałych zdobyczy rewolucji 1905 roku
była możność nabywania majątków ziemskich przez osoby „polskiego
pochodzenia”. Nastąpił ruch w interesie. Kilku bardziej rzutkich i mniej
„przesądnych” ziemian na Litwie rzuciło się w wir spekulacji ziemią.
Recepta na te spekulacje była prosta: kupowało się majątek z długiem
bankowym wykładając gotówką najwyżej jakąś piątą część wartości;
następnie - po „posmarowaniu” kogo należy - dostawało się pozwolenie
na wyrąb lasu; dalej - za wyrąbany las inkasowało się sumę kilkakrotnie
większą od wyłożonej gotówki; wreszcie - ogołocony z lasu majątek
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odsprzedawało się z dodatkowym zarobkiem w ręce parcelatora-spekulanta. Otóż handlem ziemią zajmowały się - jeśli o ziemiaństwo chodzi
- tylko nieliczne jednostki, ogół „obywatelstwa” natomiast uważał tego
rodzaju transakcje za niemoralne i opinia publiczna, która w owych czasach „burżuazyjnych” była jeszcze potęgą, surowo potępiała te praktyki.
Mińsko-wileńskim „królem” handlu ziemią był pan Aleksander Lubański
(z Lubania), o którym jeszcze będzie mowa w tej kronice. Ale i Hieronim
Drucki-Lubecki, choć „człowiek Boży”, moralista, poeta i wielki patriota,
też maczał palce w tym handlu.
Wrażenia teatralne sprawiły, że Tadzio - poza pisaniem powieści kryminalnych - zaczął pisać, reżyserować i wystawiać komedyjki i dramaty.
Pokój jego był na wieczne czasy przedzielony kurtyną płócienną. Z jednej
strony była scena z ukrytą z boku za drzwiami budką suflera, z drugiej
widownia. Sam malował dekoracje i afisze. Był też, oczywiście, aktorem.
Z ról damskich wywiązywał się najlepiej Dominik Łapa, późniejszy
ułan Dąmbrowskiego, w peruce z warkoczami z kądzieli domowego
wyrobu. Prócz Tadzia role męskie grał Wituś Łopot - trochę ułomny, bo
do niedawna w gorsecie z powodu gruźlicy kręgosłupa, wspomniany już
Szczęsny Jaxa-Bykowski i paru innych chłopców. („Starsi” chłopcy, tj.
Moryś i Bohdan Wańkowicze oraz Wacio Jeśman w takich „głupstwach”
nie brali udziału). O parę łat młodszy od Tadzia Szczęsny był w chwilach
tarapatów pieniężnych finansistą teatralnym. Chodzi o to, że rodzice nie
psuli Tadzia subsydiami pieniężnymi. Dostawał swą „pensję” miesięczną
(wzrastającą o 1 rubla każdego roku szkolnego) i to musiało wystarczać
na wydatki kieszonkowe. Czasem pani Irteńska ofiarowywała jakąś sumę
extra na cele teatralne, tak np. ufundowała kurtynę, ale na ogół musiał
sam sobie radzić. Inaczej Szczęsny. Choć młodszy od Tadzia, w krótkich
majtkach i trochę niemrawy, był psuty przez rodziców i doił z nich
rublówki i półrublówki w sposób bezczelny. Gdy więc brakło środków
na kupno wąsów, bród, pasty do robienia sztucznych nosów, szminek,
kolorowego papieru itd., Tadzio zwracał się do Szczęsnego. Szczęsny był
wpatrzony w Tadzia jak w tęczę i byłby ściągnął z siebie ostatnie spodnie
na żądanie reżysera. Szedł zaraz do matki lub do ojczyma, lekarza
wojskowego dr. Bernatowicza (który był później w Polsce niepodległej
pierwszym generałem sanitarnym) i dostawał potrzebną mu sumę. Aby
się jakoś wywdzięczyć mecenasowi teatralnemu w krótkich majtkach,
Tadzio zrobił go „dyrektorem” i pisał wielkimi literami na barwnych
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afiszach: „Pod dyrekcją Szczęsnego Jaxa-Bykowskiego i reżyserią Tadeusza Ipohorskiego-Irteńskiego”. Pisanie sztuk teatralnych nie zabierało
Tadziowi zbyt dużo czasu. Napisał właściwie tylko jedną rzecz oryginalną pt. „Seldon i Gordon” - dramat kryminalny, w którym grał rolę
zbrodniarza Seldona, powierzając rolę genialnego detektywa Gordona
Dominikowi Łapie. Poza tym teatr „pod dyrekcją” Szczęsnego Jaxa-Bykowskiego wystawił różne przeróbki sceniczne w opracowaniu Tadzia.
Wielkim powodzeniem cieszył się dramat jednoaktowy pt. „Najazd na
Rozłogi” - przeróbka z „Ogniem i mieczem”. Zagłobą był Wituś Łopot,
Bohunem Tadzio. Rolę kniahini zaproponowano Jadwini, która jednak
odmówiła stanowczo mówiąc, że nie chce być przyciskana do ziemi
kolanami kozaków. Rolę więc kniahini musiał grać któryś z chłopców.
Nastrojową scenę zjawienia się w komnacie mordu kniaziówny ze ślepym
Wasylem opuszczono jako zbyt trudną. Dramat kończył się więc po
prostu - zgodnie zresztą z pięknymi wzorami Szekspira - kolekcją trupów
na scenie.
Kłopoty finansowe były niczym w porównaniu z trudem skompletowania widowni. Choć bilety były rozdawane hojną ręką i darmo, goście
nieraz zawodzili. Często aktorów na scenie było więcej niż widzów, przy
czym bywało - ku wielkiemu żalowi Tadzia - że widzów było tylko czterech: kucharz, lokaj Tadeusz, braciszek Kazio i babunia. (Zdarzyło się, że
pewnej wiosny Tadzio chorował na zapalenie oczu i nie wolno mu było
czytać i pisać. W tym czasie dyktował babuni jedną ze swych powieści
kryminalnych i dziwił się bardzo, że babunia pisała czasem literę „e”
z kreską oraz że kajet nazywała „seksternem”).
Ciotką Szczęsnego Bykowskiego była pani Maria Kudzinowiczowa,
mająca mieszkanie na tych samych schodach co Irteńscy. Po owdowieniu
skończyła kursy dentystyczne i zajęła się plombowaniem zębów. Ponieważ nazwisko Kudzinowicz nie brzmiało jej zdaniem dość imponująco,
przeto na tabliczce przybitej do drzwi kazała sobie wyryć - wzorem zresztą innych dentystek i w ogóle kobiet pracujących samodzielnie - również
nazwisko panieńskie: „Z Jaxa-Bykowskich Maria Kudzinowicz”. Pani
Kudzinowiczowa miała jakiś zatarg na tle etyki dentystycznej z innym
dentystą mińskim panen Kapłanem. Na arbitra sporu obrano pana Irteńskiego. Sprawę załagodzono, ale zła krew pozostała i pan Kapłan nie nosił
pani Kudzinowiczowej w sercu. W parę miesięcy po zakończeniu sporu
pan Kapłan odezwał się w trakcie świdrowania panu Irteńskiemu zęba:
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„Co ona sobie myśli ta Kudzinowiczowa? Ona sobie pewno myśli, że ona
jest wielki Ajaks”...
Gusty Tadzia zmieniały się. W okresie przedszkolnym entuzjazmował się markami pocztowymi, żołnierzykami i lokomotywą parową.
Potem zabawki te poszły w kąt a przyszła botanika. Po botanice - teatr.
Wkrótce teatr go znudził; zapalił się razem z Saszą do kinematografu.
Sasza przyjaźnił się z ośmioklasistą Malewińskim, przyszłym inżynierem, który własnoręcznie zmajstrował aparat kinematograficzny
i wyświetlał „oficjalnie” prawdziwe filmy w szerokim korytarzu gimnazjalnym za pomocą lampy łukowej. Uczniowie i „ciało” pedagogiczne
przyglądali się różnym „naukowym” a więc przenudnym krótkometrażówkom. Malewiński łaskawie pomógł młodszym kolegom zbudować
własny aparacik, który zacinał się ale działał. Ułatwił też nabycie paru
wystrzępionych starych filmów. Największym kłopotem było zdobycie
źródła silnego światła. O użyciu lampy łukowej nie było mowy przede
wszystkim dlatego, że ani w mieszkaniu państwa Irteńskich, ani u Saszy nie było wtedy jeszcze elektryczności. Zresztą lampa łukowa zjadała
moc prądu i wymagała jakiegoś aparatu zwanego zdaje się transformatorem. U siebie w domu Malewiński miał elektryczność, ale urządził się
zarówno praktycznie jak nielegalnie. Przyczepiał nocą drut do głównej
linii miejskiej i okradał w ten sposób miasto z elektryczności. Tadziowi
i Saszy brakowało odwagi, no i wiedzy technicznej, żeby naśladować
Malewińskiego. Po długich prośbach udało się Tadziowi wyprosić
u pani Irteńskiej kilkanaście rubli na kupno lampy spirytusowej z koszulką żarową, dającą jaskrawo mleczne światło. Lampa najzupełniej
nadawała się do wyświetlania filmów, ale cóż - kinematograf z kolei
obrzydł Tadziowi. Lampa poszła do składu rupieci, a Tadzio zaczął
marzyć o rowerze. Po rowerze (,,Dux nr 2”), którym się cieszył równo
rok, przyszedł aparat fotograficzny. Było to ostatnie gimnazjalne hobby
Tadzia. Ze wszystkich pasji dziecinnych i młodzieńczych jedynie gra
łowiecka miała mu brzmieć do końca.
Wieczorami, gdy po odrobieniu lekcji nie było ani teatru, ani kinematografu, Tadzio grał z babunią w „magazynka” lub przyglądał się jak
kładła pasjanse. Wkrótce sam już umiał kłaść pasjanse: „schodki”, które
wychodziły bardzo rzadko, i „zegar”, który wychodził często. Nieraz
też szło się na herbatę do Ossowskich (którzy już byli przenieśli się do
Mińska na stałe), gdzie grano w loteryjkę zwaną „czekinem”.
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Już dawno nie było w tej kronice mowy o Jasiu Konie. Wkrótce
po przejściu Tadzia do trzeciej klasy państwo Konowie wyjechali z Mińska i wrócili do Królestwa. Razem z Konami znikła pierwsza i ostatnia
ekspozytura idei asymilacyjnej na ziemiach dawnej Litwy. Zabrakło
„Polaków mojżeszowego wyznania”. Pozostali po prostu Żydzi. W jedenaście lat potem, w pierwszym roku Polski niepodległej, Tadzio spotkał
przypadkiem Zenona Kona w cukierni Semadeniego w Warszawie.
Zmienił się bardzo. Przy stoliku w towarzystwie kilku osób typowo
starozakonnych, siedział nie elegancki causeur błyskający śmiejącym się
okiem zza złotych binokli i czarujący panie mińskie, ale po prostu stary
siwy Żyd o zmęczonym spojrzeniu. Gdy mu się Tadzio przypomniał,
przywitał go uprzejmie, choć z pewną rezerwą. Jaś był już od kilku lat
wziętym adwokatem, specjalistą od spraw handlowych i autorem dziełka
pt. „Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle nauki i jurysprudencji”. Przyjął Tadzia grzecznie, ale z wyraźnym chłodem. Tadzio był
wtedy uchodźcą z „kresów” bez grosza i posady, więc przyszło mu do
głowy, że pewnie Jaś boi się, aby go dawny przyjaciel nie naciągnął na
pożyczkę. Pośpieszył go uspokoić, że nie przyszedł prosić o pieniądze.
Jaś machnął ręką:
- Ach, nie o to chodzi - powiedział.
Tadzio nie pytał, bo zrozumiał o co chodzi. Od pięknego epizodu
asymilacyjnego w Mińsku i od złotego okresu asymilacji warszawskiej
dużo wody upłynęło w Wiśle i w innych rzekach. Między dawnymi
a nowymi czasy wyrósł mur bojkotów, „Dwugroszówek”, przesądów
i urazów. O wznowieniu dawnej przyjaźni mińskiej nie było mowy.
Jaś już to dawno zrozumiał, a Tadzio zaczynał rozumieć.
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Rozdział XI

O cholerze
i podróżach kształcących

Nauki w gimnazjum rozpoczynały się w drugiej połowie sierpnia
starego stylu. Pani Irteńska z babunią, Jadwinią i Kaziem pozostawały
w Baćkowie dłużej - co najmniej do końca września, aby asystować przy
uroczystym obrzędzie zbierania jabłek i liczenia „ekscepcji”. Tadzio jechał
do Mińska sam i przez półtora miesiąca był pod wyłączną opieką pana
Irteńskiego. Ten krótki okres posiadał czar swoisty. Z reguły, choćby lato
było zimne i dżdżyste, przychodziła złota jesień. Po lekcjach pan Irteński
z synem szli spacerem na obiad do restauracji na Dworcu Wileńskim.
Gdy deszcz padał, jechali dorożką z podniesioną budą. Raz zdarzyło się,
że siedli do dorożki Filipowicza. Dorożkarz w pewnej chwili wykręcił się
na koźle, zajrzał pod budę i spytał pana Irteńskiego:
- A czy pan wiesz, że i mój syn i panicz w jednym klasie jest?
Tytuł „panicz” wychodził z jego ust automatycznie, tj. nie było w nim
ani służalczości, ani ironii. Mówił po polsku dość płynnie, jak zresztą
większość prostych autochtonów mińskich starszego pokolenia. Kolega
Tadzia Filipowicz-syn po polsku już nie mówił, a może nie chciał mówić.
Na dworcu bielały stoliki wśród palm i krążyli kelnerzy Tatarzy.
Dla odmiany, tj. po kuchni domowej, jedzenie restauracyjne smakowało
znakomicie. Barszcz „małorosyjski” zabielany z zawijanymi pierożkami z mięsem. Kotlety „pożarskie”. Kompot „z owoców rosyjskich”.
(Za kompot z owoców „zagranicznych” pobierano dopłatę ekstra).
158

pawlikowski_dziecinstwo.indd 158

2011-11-29 02:33:13

Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego

Czasem zamiast kompotu brano na deser „kaszę gurijewską”, którą
w domu nazywano „kaszką sypką”. Czasem chodzono na obiad nie
na dworzec, lecz do Klubu Obywatelskiego w pięknym pomieszczeniu
z ogródkiem przy rogu Podgórnej i Skobielewskiej, lub nawet do restauracji
na Treku. Do stolika przysiadali przyjaciele i partnerzy pana Irteńskiego:
„głowa” czyli prezydent miasta Stanisław Chrząstowski i jego szwagier
Rudolf („Rudźka”) Porzecki - obaj żonaci z pięknymi siostrami Rosjankami; targany tikiem nerwowym Tytus Ponikwicki; Michał Wołłowicz,
Wiktor Janczewski; wuj dr Marian Obiezierski; Ludwik Uniechowski;
Emanuel Obrąpalski; Józef Święcicki (ojciec „Icka”), Eustachy Lubański
z Łoszycy, Jerzy Hutten-Czapski i wielu innych.
Był rok cholery. „Nie pijcie wody nieprzegotowanej!” - krzyczały czarne
litery na każdym rogu. Cholera szalała w Petersburgu. Ludzie padali
tam i umierali na ulicach. W gazetach podano wypadek rozpustnego
(jak by powiedział Mickiewicz) samobójcy: zjadł gruszkę bez obrania
skórki, zszedł po granitowych schodkach do rzeki Fontanki, zaczerpnął
pełny kubek mętnej wody i wypił duszkiem; skurcze i boleści chwyciły
go w kilka minut później i umarł zanim go dowieziono do szpitala. Do
szkół, do oddziałów wojskowych, do urzędów gminnych szły instrukcje
o środkach zapobiegawczych przeciw cholerze. Łacinnik Smorodski,
który był gospodarzem klasowym, poświęcił całą godzinę pogadance
o cholerze. Dr Ignacy Świda, wykładający higienę w 8-ej klasie, miał
pogadankę dla uczniów wszystkich klas spędzonych w tym celu do sali
zwanej aktową. W oddziałach wojskowych dowódcy pułków dostali
rozkaz, aby wygłaszać pogadanki osobiście, nie powierzając tej funkcji
młodszym oficerom. Bez wątpienia najkrótszą pogadankę wygłosił książę Bonaparte, pułkownik a później generał służby rosyjskiej, wówczas
dowódca jednego z pułków gwardii na Kaukazie. Wyjechał na białym
koniu na plac, na którym stał cały pułk.
- Zdorowe rebyate! - krzyknął z silnym akcentem
- Zdrawija żełajem, wasze impieratorskoje wysoczestwo! - zagrzmiało
na placu. (Bonapartemu przysługiwał tytuł cesarskiej wysokości).
Pogadanka, którą podajemy w transliteracji francuskiej, brzmiała:
Sire voda... Cholera... Sire voda, ogouretse, arbouse - nete! Cognac,
vodka, champagne - da!...
Ludzie umierali na cholerę nie tylko w miastach. Na wsi było jeszcze
gorzej. Gazety doniosły jak gdzieś nad Wołgą chłopi zatłukli dubinami
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studenta, który chodził z zieloną puszką i wedle własnych słów „zabawiał
się w herbaryzację”. Oskarżyli go, że rozsiewa z puszki cholerę.
W „Ognisku Polskim” odczyt o cholerze miał zacny dr Jan Malkiewicz
- najpopularniejszy z mińskich lekarzy - cichy, skromny, darmo leczący
biedotę miejską bez różnicy narodowości i wyznania. Gdyby określenia
„postać świetlana” nie rozwłóczono i nie wyświechtano po nekrologach,
jemu właśnie taki przydomek należał się w całej pełni. Z odczytu dra
Malkiewicza zapamiętał Tadzio poradę, aby pić wodę przegotowaną,
a jeśli się nie chce pić przegotowanej, to tylko wodę ze studni artezyjskiej
lub abisyńskiej. (Złośliwy „gończak” Ślizień siedzący obok Tadzia syczał:
„Studnia abisyńska nazywa się abisyńską, bo w Abisynii takich studzien
nie ma”). Zresztą do Mińska cholera nie dotarła.
Przy obiedzie w klubie czy na Treku panowie rozmawiali o cholerze,
o polityce, roztrząsali ploteczki miejscowe. Ponieważ wszyscy byli
w okresie słomianego wdowieństwa, więc czasem zniżali głos i wymawiali z porozumiewawczym mrugnięciem słowo „Akwarium”. Tadzio
udawał, że nie słyszy, ale myślał, że mogliby nie szeptać. Wiedział już,
że „Akwarium” jest to „kafeszantan” przy ulicy Jurewskiej, gdzie te
„straszne” wymalowane kobiety w olbrzymich kapeluszach z piórami
tańczą kankana, kek-uoka i maczyszę. (Melodie kek-uoka i maczyszy znał
z elektrycznego pianina w iluzjonie). Wuj Marian Obiezierski puszczał
dowcipy i opowiadał kawały. Mówił ze śmiertelnie poważnym, niemal
smutnym wyrazem twarzy. Panowie trzęśli się ze śmiechu. Tadzio nie
zawsze rozumiał. Jedna z historyjek utkwiła mu w pamięci.
Był to okres bandytyzmu. Bandytyzm jest, jak wiemy, stanem przejściowym od wojny i rewolucji do czasów normalnych. Ze szczególnym
natężeniem bandytyzm szalał w Królestwie, gdzie np. kryjówkę bandyty
Lisa w kuźni na wzgórzu zdobywano przy pomocy całej roty piechoty
i jednej armaty.5 Poczciwa Białoruś nie pozostała w tyle. Zjawił się bandyta Sawicki. Opowiadano o nim legendy. Niektórzy twierdzili, że jest
okrutnikiem torturującym ofiary w sposób wyrafinowany. Przeważało
jednak zdanie, że Sawicki to białoruski Robin Hood, który rabuje bogatych, aby zdobycz rozdawać biednym. Otóż wuj Marian opowiadał jak
dnia pewnego jechał pierwszą klasą z Mińska do stacji Bohuszewska,
5

Tygodnik „Świat” podał w swoim czasie szczegółowy i ilustrowany opis
oblężenia kryjówki Lisa. Bolesław Prus wstawił ten heroiczny epizod do swej
powieści „Dzieci”. U Prusa Lis nosi nazwisko „Zając” (Zajączkowski).
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gdzie miał asystować przy porodzie którejś z krewnych w rodzinnym
powiecie sieńskim. W wagonie były pustki, a on czuł się nieszczęśliwy
bez towarzystwa i rozmowy. Zajrzał do drugiej klasy, ale tam znajomych
nie było. Przeszedł więc do trzeciej klasy i siadł w otwartym przedziale, gdzie trzy kobieciny ubrane z chłopska po szlachecku rozmawiały
o czymś z wielkim ożywieniem. Umilkły gdy obok nich siadł młody
przystojny pan w eleganckim sak-palcie i z elegancką walizką skórzaną
w ręku. Ujrzawszy jednak, że intruz z obcego im świata obojętnie patrzy
w okno, wznowiły przerwaną rozmowę. Rozmawiały o Sawickim. Marian nastawił uszu. Jedna z babulek brała bandytę w obronę twierdząc,
że jest dobrym człowiekiem, który pomaga biednym ludziom. Dwie inne
napadały na nią: słyszały z najpewniejszego źródła, że Sawicki przypala
pięty ofiarom, aby z nich wydobyć zeznanie gdzie mają schowane pieniądze i kosztowności. Napaść oskarżycielek bandyty była tak gwałtowna, że
niefortunna zwolenniczka Sawickiego zaczęła mięknąć. Marian
spojrzał w okno. Pociąg zbliżał się do stacji Orsza, gdzie miał się
przesiąść. Wstał, wyjął z pugilaresu dziesięciorublówkę i wcisnął w łapę
jednej z oskarżycielek Sawickiego mówiąc: „Proszę to przyjąć ode mnie
na pamiątkę i nigdy nie mówić nic złego o Sawickim”. Wziął walizkę,
ukłonił się i wyszedł. Tadzio wysłuchał opowiadania z płomieniem
w oku. Panowie śmiali się i kiwali głowami: nie bardzo byli pewni czy
wypadek w wagonie naprawdę miał miejsce, czy też Obiezierski wymyślił
całą historię na poczekaniu.
Czasem wypadały dwa dni świąt z rzędu, a wtedy pan Irteński z Tadziem jechali na krótką wycieczkę do Baćkowa. Za oknem druty telegraficzne biegły wolno w górę, potem migał słup i druty wolno zniżały
się. Zmierzch październikowy zapadał wcześnie. Po zboczach nasypu
w smugach ścielącego się dymu roiły się iskry. W miarę gęstnienia mroku
było ich coraz więcej i były coraz jaśniejsze. W owych czasach i stronach
w parowozach palono drzewem a nie węglem.
Nie było odoru węglowego: jeżeli dym wpadał do wagonu, to niósł woń
jak gdyby ognisk pastuszych. Czasem, gdy palacz używał drew sosnowych a nie brzozowych, zapach dymu był całkiem przyjemny.
W czasie jednej z takich wycieczek na dworcu w Mińsku podszedł do
nich jakiś pan słusznego wzrostu. Z oczu i nosa podobny był do pana
Irteńskiego, tylko rysy miał trochę grubsze. „Pozwolisz, Janie - powiedział pan Irteński - że ci przedstawię syna mego Tadeusza”. Pomówili
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chwilę i pożegnali się. Kto to był? - spytał Tadzio. Jan Ipohorski-Irteński
z Niesiaty. Tadzio wiedział już od dawna, że o dwadzieścia wiorst na
południe od Baćkowa leży Niesiata, że mieszkają tam Irteńscy i że o tych
niesiackich Irteńskich ani rodzice, ani babunia, ani stryjowie i ciotki nie
lubią mówić. Tym razem pan Irteński uznał, że czas już aby Tadzio dowiedział się prawdy o Niesiacie. Tego więc wieczora w wagonie chłopiec
wysłuchał „historii swej własnej rodzinnej”. Jak już mówiliśmy, dziad
Tadzia Hektor Irteński władał pięknym „kluczem” Orzechówką, która
wkrótce po jego śmierci przepadła wskutek nieporadności finansowej
babuni. Orzechówkę kupił „z młotka” jakiś Moskal. Las wyrąbał, a ziemię orną rozparcelował. Na miejscu, gdzie kiedyś był dwór, stały chaty
chłopskie z „przeplotami” do suszenia snopów i tylko kilka cudem ocalałych świerków znaczyło miejsce, gdzie był park. Orzechówka graniczyła
z „kluczem” niesiackim. Panem na Niesiacie był brat Hektora Michał.
Miał opinię dziwaka i fantasty, a poza tym upijał się od rana do wieczora.
Trwał w stanie bezżennym do czterdziestki. Pewnego razu - a było to pod
wieczór, gdy opary starki mocno szumiały mu w głowie - jedna z dziewek
służebnych padła mu do nóg prosząc o pozwolenie na wyjście za mąż
za furmana Harasima. Michał wpadł w gniew: „Co, ten dureń Harasim
chce się z tobą żenić?! Nigdy! Ja się z tobą ożenię”. W kilka dni potem
pop prawosławny dał im ślub. Wedle ówczesnych praw rosyjskich dzieci
musiały być wychowane w wierze prawosławnej. Michałowa urodziła mężowi syna Jana i parę córek. „Taka była przesądów owoczesnych władza”,
że poślubienie prawosławnej uważano za najgorszego gatunku odszczepieństwo. Darowano by Michałowi poślubienie katoliczki najniższej
kondycji lub kalwinki (jedna z linii Irteńskich była kalwińska), ba przebaczono by mu zapewne ożenek z Żydówką, ale z prawosławną!...
Cała rodzina Irteńskich z babunią, żarliwą katoliczką na czele, zerwała
z Michałem. Stroniło też od niego sąsiednie obywatelstwo. Utrzymywano z Niesiatą stosunki „w interesach”, lecz o kontaktach na stopie towarzyskiej mowy nawet nie było. Jan rósł więc wśród niań białoruskich,
guwernerów przygotowujących go do szkół rosyjskich, przyjezdnych
akcyźników i innych urzędników Moskali, drobnej szlachty stanowiącej
„klientelę” klucza niesiackiego. Na tle ostracyzmu familijnego w połączeniu z dziedzictwem po ojcu alkoholiku musiał się w nim rozwinąć uraz
osobliwy. Choć mówił po polsku dość poprawnie i (podobno) uważał siebie za Polaka, towarzystwa polskiego unikał jak ognia. Stał się milczący
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i mrukliwy. Mówiono nawet, że jest „dumny”. Po śmierci ojca ożenił się
z prawosławną Rosjanką (z „lepszej” rodziny) i miał z nią syna - o parę lat
młodszego od Tadzia. Tadzio znał go tylko z widzenia - z korytarzy gimnazjalnych. Gdy o kwadrans przed dziewiątą uczniacy katolicy gromadzili się w sali gimnastycznej na modlitwę przed lekcjami, syn Jana szedł
razem z prawosławnymi do cerkwi szkolnej na piętrze. Historia rodzinna
Niesiaty miała jeszcze jeden aspekt żałosny. Ze spadku po Hektorze pozostał tylko Baćków. Inne „klucze” rodzeństwa hektorowego przepadły:
Biesiady pod Mińskiem przeszły drogą wiana do innej rodziny, a Łohoza
w powiecie mińskim poszła „z młotka” podobnie jak Orzechówka. I tylko „renegacka” Niesiata przetrwała w nienaruszonej postaci „klucza” aż
do roku 1918-go, gdy wybiła godzina końca wszystkich kluczów, dworów,
dworków i zaścianków polskich po obu brzegach Berezyny.
Dla ilustracji do jakiego stopnia poszanowanie katolicyzmu było
uważane za cnotę narodową - maleńka anegdota autentyczna. W kilka
lat później, gdy Tadzio uważał już siebie za człowieka „dużego”, babunia
spytała go co słychać ciekawego na świecie. Tadzio był czegoś w złym
humorze i odparł opryskliwie: „Jak to? babunia nie słyszała: papież
przyjął prawosławie”. Babunia oczywiście nie uwierzyła, ale uznała żart
za okrutny i bluźnierczy. Rozpłakała się. Pan Irteński posłyszał rozmowę
z drugiego pokoju i wpadł w straszny gniew. Od czasu gdy Tadzio wstąpił
do gimnazjum, ojciec nigdy nie podniósł na niego głosu, zaś „niełaskę”
okazywał milczeniem, które - zależnie od stopnia przewinienia - trwało
od jednego do kilku dni. Takie milczenie nazywało się w języku pani Irteńskiej (jak się Tadzio znacznie później dowiedział) „nadęciem się”. Tym
razem pan Irteński nie nadął się, lecz krzyknął: „Gdybyś był o parę lat
młodszy, to za taki żart kretyński dostałbyś bizunem - i nie na kobiercu
jak szlachcic, ale na gołej podłodze, jak ostatni cham!”.
Czasem Tadzio odbywał dwudniowe wycieczki do Baćkowa samotnie.
Dostawał pieniądze na bilet drugiej klasy. Ojciec krzywił się: „Gdy byłem
w jego wieku jeździłem do gimnazjum w Słucku bałagołą żydowską,
a będąc studentem w Warszawie nawet nie śmiałem marzyć o drugiej
klasie”. Na to pani Irteńska replikowała, że inne były czasy i że zresztą nie
chce, aby jej syn tłukł się w wagonie zaplutym i śmierdzącym machorką.
Tadzio brał pieniądze na drugą klasę, lecz w celu uzupełnienia sum kieszonkowych zazwyczaj jeździł trzecią. Wagon nie zawsze był zapluty i nie
zawsze śmierdział machorką. A podróże trzecią klasą zawsze kształciły.
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W kącie siedzi młoda kobieta i karmi dziecko białą i obfitą piersią.
W drugim kącie dwaj Żydkowie omawiają interesy. Mówią żargonem
i Tadzio łapie tylko pojedyncze wyrazy: cures, ganef, puryc, makuchy,
wtoraja zakładnaja... Obok Tadzia dwóch kolejarzy zlekka podpitych
prowadzi gorącą dyskusję na temat z czego się wyrabia spirytus denaturowany? Jeden twierdzi nieśmiało, że jest to spirytus drzewny
i skażony. Drugi - że się go wyrabia „z wychodka”. Bo skądże inaczej
by śmierdział - rzuca pytanie retoryczne, a potem zwraca się wprost
do Tadzia:
- Pan jako gimnazista powinien wszystko wiedzieć. Niech pan rozstrzygnie nasz spór: z czego się robi spirytus denaturowany?
Pytanie zaskakuje chłopca. Miesza się i coś bąka. Na szczęście wchodzi
trzeci kolejarz - też podpity - i rozmowa zmienia temat. Nowoprzybyły
zaczyna opowiadać o jakichś przykrościach służbowych, wstawiając co
chwila maksymę: „Każdy człowiek powinien dbać o swą neutralność”.
Co rozumiał przez słowo „neutralność”? Tadzio ani wtenczas, ani potem
nie znalazł odpowiedzi na to pytanie.
Czasem gdy trzeba było jechać późnym wieczorem lub nocą, Tadzio
brał bilet drugiej klasy. Przyjemnie było. W wagonach trzeciej klasy,
najczęściej trzyosiowych, trzęsło i stukało niemiłosiernie. Druga klasa
bywała już „pulmanowska” - niosła lekko i usypiająco. Pasażerowie czyści: ziemiaństwo, oficerowie, wyżsi urzędnicy kolejowi z żonami. Damy
rosyjskie były przeważnie brzydkie. Przez szereg lat wyraz „Rosjanka”
kojarzył się u Tadzia ze szpiczastym nosem, wąskimi wargami, złym wyrazem oczu i torebką podróżną na rzemyku przez ramię. Dopiero później
się przekonał, że zdarzają się Rosjanki piękne jak marzenie. Gruba świeca
kolejowa w latarce nad drzwiami przedziału słabo rozjaśnia wnętrze.
Dwaj młodzi panowie z sumiastymi wąsami rozmawiają po polsku
o swych kłopotach rodzinnych.
- Mam wielkie zmartwienie - mówi jeden - żona moja nie może karmić sama, więc musiałem nająć mamkę. Znalazłem świetną - zdrowa,
przystojna, krew z mlekiem. A tu nagle żona w krzyk: nie pozwolę, żeby
mamka prawosławna karmiła moje dziecko! Bieda: skąd jej wytrzasnę
mamkę katoliczkę? Staram się więc perswadować: „Moja kochana, a co
będzie jak zaczniemy karmić dziecko mlekiem krowim? Mamka jest
wprawdzie prawosławna, ale przynajmniej chrześcijanka, a krowa jest
bezwyznaniowa”...
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Tadzio półdrzemie ze skronią na miękkiej poduszeczce oparcia i nie
słyszy dalszych wywodów. Budzi się, gdy pociąg staje na małej stacji. Zza
szyby dolatują przytłumione głosy: - Poczta gotowa? - Gotowa. - Bagaż
gotów? - Gotów. - Dawaj trzeci! Dzyń-dzyń-dzyń. Gwizdek. Huk lokomotywy. Pociąg rusza. Tadzio widzi w oknie odbicie własnej twarzy,
a potem kłęby białej pary i rój iskier.
W końcu maja, po szczęśliwym przejściu do trzeciej klasy, pani
Irteńska z Tadziem pojechali z wizytą do Malinowszczyzny Bolesława
Świętorzeckiego. Tygodniowy pobyt w Malinowszczyźnie miał wycisnąć
głębokie piętno na przyszłej karierze łowieckiej Tadzia. Trzynastoletni
chłopak zajrzał po raz pierwszy do jednego z największych sanktuariów
myśliwskich ówczesnej Litwy. Do Malinowszczyzny jechało się koleją
libawsko-romeńską do stacji Prudy koło Mołodeczna. Za Mołodecznem
widzieli z daleka na zboczu wysokiego nasypu linii Siedlce-Bołogoje
ślady katastrofy, która się zdarzyła przed kilku dniami, a z której wyszedł
szczęśliwie inny wuj Świętorzecki - Mieczysław. Parowóz i kilka wagonów leżały wywrócone i jeszcze nie uprzątnięte.
O Malinowszczyźnie - gnieździe rodzinnym pani Irteńskiej - Tadzio
słyszał już dużo. Maleńka stacja Prudy. Może te same Prudy, które wedle
relacji sienkiewiczowskiej Bogusław Radziwiłł oddał w dożywocie Sakowiczowi? Nie ma bowiem innych Prudów „pod Oszmianą”, a nasze Prudy
leżą właśnie w powiecie oszmiańskim (z którego w Polsce niepodległej
wykrojono nowy powiat - mołodeczański). Rodzina jakichś Sakowiczów
mieszkała w okolicy Prudów do lat ostatnich, a jeden z jej przedstawicieli
- Tomasz mu było na imię - zasłynął w całym powiecie jako niesłychany
kłótnik i pieniacz, uprawiający pieniactwo wyłącznie dla sportu.
Powiat oszmiański, bogaty w osobliwości i wspominki historyczne,
jest chyba jedynym powiatem na Litwie, który może się poszczycić czterotomową, pięknie napisaną i naukowo opracowaną monografią pióra
Czesława Jankowskiego.
Zaraz za stacją przecina się trakt szeroki, wysadzony brzozami. Jest
to autentyczny trakt napoleoński, tędy bowiem na schyłku 1812 roku
uchodził Napoleon po podpisaniu w Mołodecznie słynnego biuletynu
rozwiązującego wielką armię lub raczej jej nędzne resztki. Za traktem
- równa jak strzelił droga prywatna prowadzi do Malinowszczyzny. Pani
Irteńska objaśnia synowi, że drogę tę wybudował jej ojciec Michał, specjalnie do transportu wytworów krochmalni i gorzelni na kolej. Michał
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Świętorzecki - stryjeczny brat powstańca 1863 r., o którym wspomniałem
w rozdziale III - był wielkim myśliwym, ale jeszcze większym rolnikiem.
Gorzelnia, krochmalnia, drożdżownia, stawy rybne i wspomniana już
droga własna do Prudów - wszystko to były (nie zważając na hasła pozytywizmu) „nowinki” w końcu XIX wieku, nowinki, na które przeciętny
hreczkosiej ówczesny spoglądał nieufnie i podejrzliwie, i które zresztą,
jak nieraz bywało, doprowadzały w rękach mniej twardych i mniej
wprawnych nie do pomnożenia, lecz do ruiny pięknych skąd inąd fortun.
Na prawo od drogi ciągnęły się łąki z rzadka usiane pojedyńczymi dębami.
- Drenowane - objaśniała pani Irteńska - za mego dzieciństwa były tu
bagna nieprzebyte.
Na lewo - za gęstym i na trzy sążnie wysokim ogrodzeniem - stała
zielona ściana lasu starzynnego.
- A to co? - pyta Tadzio.
- To zwierzyniec niedawno założony przez wuja Bolesia. Poprosisz
wujaszka, to cię do zwierzyńca zaprowadzi i wszystko objaśni.
Powóz skręca na lewo w aleję wjazdową i staje przed obszernym gankiem z bielonymi kolumienkami. W olbrzymiej sieni Tadzio nie wie na
czym wzrok zatrzymać. Dwa olbrzymie wypchane niedźwiedzie; dziesiątki skór wilczych; wspaniale centkowana skóra rysia (bywają bowiem
rysie o centkach zamazanych, prawie niewidocznych); niezliczone łby
łosie i jelenie; misternie czarno-uperlone różki kozłów. Wreszcie oczy
Tadzia przykuwa wiszący na ścianie olbrzymi oszczep - broń już wtedy
muzealna, z którą chadzano na niedźwiedzia w pojedynkę i której współczesny zniewieściały myśliwiec, nawykły do lekkich strzelb angielskich,
noszonych przez usłużnych strzelców, w ogóle nie potrafiłby udźwignąć.
Kto ostatni polował z tym oszczepem? Na to pytanie Tadzio nie dostał
wyczerpującej odpowiedzi, ale oszczep utkwił mu na zawsze w pamięci
jako symbol dawnego myślistwa.
Tadzio chodzi po domu malinowskim jak zaczarowany. W gabinecie
wujaszka - znów skóry wilcze i rosochy łosie, a w oszklonej szafie piękna
kolekcja broni myśliwskiej: dubeltówek i trójlufek, sztucerów dubeltowych i pojedyńczych, strzelb współczesnych i muzealnych. Widząc zaciekawienie chłopca wuj Boleś otwiera kluczykiem szafę, wyjmuje z niej
dubeltówkę skałkową z dziwerowanymi lufami i pokazuje złocony napis
na zamku: „Sagalas London a Bałabanówka”. A potem zdejmuje z rogu
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łosiego wiszący na srebrnym łańcuszku „róg bawoli centkowany kręty”
z wyrytym na srebrnej tarczy klejnotem Świętorzeckich „Trąby”.
- Zresztą - mówi z uśmiechem - ten róg nie jest zabytkiem rodowym:
dostałem go w podarunku od twego ojca, który go kupił na licytacji po
Prozorach. Prozorowie też pieczętowali się „Trąbami”.
W salonie - obligatoryjne mahonie, na ścianach obrazy Wyczółkowskiego, a wśród nich portret słynnego gajowego-kłusownika Bołtruka,
postaci w Malinowszczyźnie niemal legendarnej.
- W tym tutaj salonie - mówi pani Irteńska - ciotka Zanowa spotkała po
raz pierwszy Tomasza Zana i - uklękła.
- Uklękła? - dziwi się Tadzio, który nie widział kobiet klęczących przed
mężczyznami: dotąd przypuszczał, że tylko mężczyźnie wypada uklęknąć, gdy się oświadcza o rękę panny.
Z żywością, jakby chodziło o zdarzenie sprzed kilku miesięcy, opowiada pani Irteńska „historię rodzinną” spotkania Brygidy Świętorzeckiej
z „Promienistym”. Tomasz Zan wrócił był ze zsyłki i zawitał w strony rodzinne - do zaścianku Zapolaki w okolicy Prudów. Przyjaciel Mickiewicza
zajął był już wtedy miejsce poczesne nie tylko w legendzie mickiewiczowskiej, lecz i w lokalnej legendzie powiatowej. Młodziutka i egzaltowana
Brygida czekała z biciem serca na zapowiedzianą wizytę Tomasza Zana
w Malinowszczyźnie. Zdarzyło się, że była sama w domu, gdy się zjawił.
Kiedy we drzwiach stanął starszy już, ale jeszcze dorodny pan z brodą
i powiedział kilka słów „uczciwego” powitania, nogi odmówiły posłuszeństwa wzruszonej panience. Doznała łaski miłości od pierwszego wejrzenia. Uklękła. Tomaszowa Zanowa obdarowała męża szeregiem synów
i przeżyła go o czterdzieści kilka lat. Tadzio przypomniał sobie, że gdy
miał pięć czy sześć lat, przyszedł do Baćkowa telegram o śmierci „ciotki
Zanowej”. Pani Irteńska pojechała na pogrzeb i potem nieraz opowiadała
o takim szczególe: ciało Brygidy złożono wedle jej woli obok męża; po
rozkopaniu mogiły znaleziono zbutwiałe resztki trumny drewnianej
i szkielet; korzeń sosny przewiercił się przez czaszkę „Promienistego”.
Nazajutrz po rannej kawie wujaszek Boleś zabrał Tadzia do zwierzyńca. Czym był zwierzyniec malinowski? Bolesław Świętorzecki (†1938),
synowiec Bolesława-powstańca, był godnym spadkobiercą ojca Michała.
Ani substancji, ani ojcowskich zdobyczy przemysłowo-rolniczych nie
trwonił. Ale ponad wszystko silne w nim były atawizmy przyrodniczo-myśliwskie. Gdy wokoło zaczęło braknąć puszcz i mateczników, myśl
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jego pracowała nad stworzeniem z resztek tego, co jeszcze pozostało,
rezerwatu przyrodniczo-łowieckiego. Idea, która u poczciwych a wrogich myślistwu idealistów zwanych „ochraniarzami” rozwadnia się
w bezpłodnych marzeniach i jałowych nawoływaniach, stała się ciałem
u Bolesława Świętorzeckiego. Po paru latach planowania stanął w uroczysku Lipniaki zwierzyniec: pierwszy park przyrody na ziemiach Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Lipniaki - czterysta dziesięcin lasu różnego typu,
przeważnie starzynnego - zaczynały się tuż obok dworu malinowskiego
i ciągnęły pasem szerokim wzdłuż drogi Malinowszczyzna - Prudy. Uroczysko zostaje otoczone szczelnym i wysokim płotem. Specjalnie wyćwiczona straż leśna pilnuje wnętrza i ogrodzenia. Wnętrze staje się ostoją,
schronieniem i pepinierą zwierzyny „domowej”: sarn, zajęcy (szaraków
i bielaków), cietrzewi i jarząbków oraz - na uroczych jeziorkach w środku
zwierzyńca - dzikich kaczek i innego ptactwa wodno-błotnego. Ponadto
zostają do zwierzyńca sprowadzone jelenie - ongiś obfite na Litwie w stanie dzikim, lecz później wyniszczone doszczętnie. Wreszcie - tytułem
eksperymentu aklimatyzacyjnego - Świętorzecki osiedla w zwierzyńcu
daniele, bażanty i dzikie indyki. Eksperyment udaje się i wszystkie te
importowane gatunki rozmnażają się znakomicie. Las zmienia oblicze:
nie będąc puszczą z rozmiarów staje się nią z wyglądu. Ogrodzenie i straż
leśna bronią wstępu ludziom i zwierzętom domowym. Podszycie - cecha
charakterystyczna i jeden z głównych uroków lasu pierwotnego - trawa,
zioła, paprocie, krzewy - wszystko to nigdy nie koszone, nie trzebione,
nie pielone - rozrasta się szeroko i swobodnie.
- Widzę, że to ciebie interesuje - mówi wuj Boleś szeptem - pamiętaj
więc, że w naszych lasach najstraszniejszym zwierzem, najgorszym wrogiem zwierzyny jest krowa... Tam, gdzie się pasą krowy, nie ma zwierzyny.
Tadzio też mówi szeptem. Dostraja się. Stara się stąpać ostrożnie,
aby trzask nadeptanego łomu nie naruszył nastroju „świątynnego”.
Zwierzyniec jest bowiem nie tylko doświadczalnią przyrodniczą, ale
i świątynią dumań myśliwskich. Siadają na niskiej ławeczce. Z odległości kilkudziesięciu kroków obserwują jak na przeświecającej przez
drzewa łączce pasą się spokojnie daniele i sarny. Po krótkim odpoczynku idą dalej. W pewnym miejscu drogę im zagradza jakaś konstrukcja
drewniana. „Ambona” - mówi Świętorzecki. Po stromej drabince
z poręczą drapią się przez szereg kondygnacji na wyniosły pomost.
Z wysokości ambony świat leśny wygląda „inaczej”. Tylko najwyższe
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świerki i osiny wytryskują ponad równinę innych drzew ścielącą się
jak zielone morze na poziomie pomostu. Po półmroku puszczańskim,
który panuje na dole, błękitny niebios sklep i majowe słońce oślepiają
w pierwszej chwili. Nad lasem krążą jastrzębie i myszołowy. Wuj Boleś
objaśnia Tadziowi, że ambona nie po to stoi, aby podziwiać las z lotu
ptaka. Zbudowana na skrzyżowaniu dwóch duktów leśnych, służy do
obserwacji życia zwierzyny. Z tej wysokości „wiatr” ludzki nie dolatuje
do nozdrzy ostrożnego zwierza. Jakoż rozlega się cichy trzask łomu
i na dukcie staje jeleń. O tej porze roku ma wieniec nie wyrośnięty
jeszcze i omszały. Stoi przez kilka chwil a potem znika w gęstwinie.
Odwracają się i patrzą w innym kierunku. Tam dukt urywa się przy
jeziorku leśnym. Wuj daje Tadziowi lornetkę polową. W lornetce,
jakby z odległości kilku kroków, widać jak dzikie kaczki krążą wśród
lilii wodnych i grążeli, jak grzeją się w słońcu trzepocząc skrzydłami
i śmiesznie kołysząc krótkim zadkiem, jak pluskają się i nurkują, i jak
opodal stoi zadumana siwa czapla.
W drodze powrotnej i w domu wuj Bołeś stara się wyjaśnić Tadziowi
ideę zwierzyńca i związane z nią problemy. Zwierzyniec ma służyć celom
naukowym i praktycznym. Cele naukowe polegają na obserwacji życia
i obyczajów zwierzyny, na eksperymentach aklimatyzacyjnych i hodowlanych, na walce z chorobami zwierząt dzikich itd. Cel praktyczny jest
właściwie tylko jeden: ochrona i rozmnożenie zwierząt łownych. Na
pierwszy rzut oka wygląda to paradoksalnie, lecz właśnie myśliwy, uważany przez sentymentalnych lecz niepraktycznych miłośników przyrody
za „mordercę”, jest przede wszystkim i nawet jedynie powołany do roli
opiekuna przyrody żywej. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta.
- Łożę spore koszty na utrzymanie zwierzyńca, opłacanie i szkolenie
straży leśnej i inne wydatki wcale nie dlatego, abym pałał jakąś sentymentalną miłością do przyrody! - powiada wuj Boleś - Kieruję się wyłącznie
egoizmem. Jestem myśliwym i chcę mieć pod dostatkiem zwierzyny, aby
do niej strzelać. Egoizm jest, mój drogi, napotężniejszą i właściwie jedyną
dźwignią czynów ludzkich...
Bolesław Świętorzecki zapomina, że mówi do trzynastoletniego
chłopca i rozwija dalej swą teorię, która w wiele lat później, już w Polsce
niepodległej, doczeka się trochę nielogicznego miana „ideowego łowiectwa”. (Powinno się mówić: „kulturalne” łowiectwo, lub lepiej: kultura
łowiecka).
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- Wcale nie mam zamiaru utrzymywać olbrzymiej menażerii zwierząt
krajowych dla samej idei menażerii! Chcę aby zwierzęta w moim zwierzyńcu rosły i mnożyły się normalnie. I chcę strzelać do zwierzyny! Gdy
ten lub inny gatunek zwierzyny rozmnoży się ponad miarę grożąc degeneracją lub przeszkadzając rozmnoży innego gatunku, wtedy odstrzelę
odpowiednią ilość sztuk, albo też wypuszczę nadmiar tego gatunku
do lasów sąsiednich. Pamiętaj, że zwierzyna istnieje tam tylko, gdzie
jest myśliwy! Mój las graniczy z pięknymi lasami Lebiedziewa państwa
Cywińskich. I cóż? - Cywiński nie jest myśliwym, w lasach jego pasie
się bydło, hulają kłusownicy i sidlarze - i w rezultacie w tych pięknych
lasach jest tyle zwierzyny, ile kot napłakał. A dlaczego? Dlatego, że nie jest
on egoistycznie zainteresowany w istnieniu zwierzyny. Może tam i kocha
dziką przyrodę po swojemu, ale miłość jego jest sentymentalna a więc martwa. Ja zaś kocham zwierzynę egoistycznie, po myśliwsku, i dlatego
miłość moja jest żywa i płodna.
Gdy umilkł, Tadzio spytał go nieśmiało co myśli o szkodnikach leśnych, bo przecież prócz kłusownika i krowy („tego najstraszniejszego
zwierza”) istnieją wilki, lisy, jastrzębie i inne drapieżce. Wuj Bolesław
wzruszył ramionami. Problem szkodników jest - powiedział - rzeczą
względną. Prawy myśliwy nie zna wyrazu „tępić” i nie czuje w swej duszy
tej graniczącej z nienawiścią niechęci do wilka lub lisa, którą czują do
tych rozbójników właściciele trzody lub drobiu. Dla prawego myśliwego
wilk, ryś, lis i inne drapieżniki są nieodzownymi elementami w równowadze natury pierwotnej i dusza jego wzdryga się na myśl całkowitej
eksterminacji tych zwierząt. Z drugiej strony jednak właściciel zwierzyńca, łożący pracę i koszty na hodowlę i ochronę zwierzyny, nie może
sobie pozwolić na luksus tolerowania „wilka w owczarni”. Toteż problem
drapieżników został w zwierzyńcu Lipniaki załatwiony kompromisowo.
Wilk - obfity w sąsiednich „otwartych” lasach i niezagrożony zagładą został całkowicie „wyeliminowany”. Ryś - zwierzę piękne i już rzadkie
- też trafił na indeks ze względu na swą wyjątkową krwiożerczość: ten
lampart północy zdolen jest w ciągu jednego dnia wytrzebić kilkanaście sztuk saren - nie dla zaspokojenia głodu, lecz tylko dla ugaszenia
wiecznej żądzy krwi. Osobliwy wyrok zapadł na lisa. Ten rudy a przemyślny rabuś został uznany za członka „leśnej komisji sanitarnej”, jako
że lis napada przeważnie na sztuki chore, słabe lub zwyrodniałe stając
się tym samym ogniwem w tajemniczym procesie doboru naturalnego.
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Lis jest w normalnie „zaludnionym” lesie czynnikiem dodatnim, pomagającym myśliwemu-hodowcy w selekcji i zwalczającym w zarodku
epidemie zwierzęce. Oczywiście ten akt łaski nie przeszkadza systematycznemu choć umiarkowanemu odstrzałowi tego zwierza: oznacza
tylko, że wszelkie sposoby „niesportowego” niszczenia lisa, jak trutki,
żelaza i kopanie szczeniąt lisich z nor, są stanowczo zakazane. Podobny
wyrok zapadł na dwóch groźnych drapieżców skrzydlatych - jastrzębia-gołębiarza i krogulca - istną plagę cietrzewi, jarząbków i bażantów. Strzał
do tych ptaków, niełatwy jak Tadzio ze swego skromnego doświadczenia
wiedział, jest nawet zalecany. Natomiast mowy nie ma o stawianiu sideł
lub niszczeniu gniazd jastrzębich, jak nie ma w ogóle mowy o sidłach lub
niszczeniu gniazd ptasich.
- Nie ma zwierząt złych lub dobrych - kończył z uśmiechem wuj Bolesław - to tylko ludzie bywają źli lub dobrzy.
Nauki łowieckie zasłyszane w Malinowszczyźnie miały zapaść głęboko
w duszę Tadzia i stać się w przyszłości podwaliną jego własnej „filozofii”
łowiectwa.
W parę dni później Tadzio z matką opuszczali Malinowszczyznę.
Tadzio wracał obdarowany szczeniakiem jamnikiem, który po ojcu
i dziadku otrzymał imię Typsa. Miał być pierwszym Typsem w szeregu
kolejnych Typsów jamników w domu Irteńskich. Gdy już byli w wagonie, pani Irteńska opowiedziała synowi historię posłyszaną od cioci
Janinki - żony wuja Bolesia. (W rodzinie Irteńskich nie rozróżniało się
„wujenek”, „stryjenek” i „cioć”: istniały tylko „ciocie”). Ciocia Janinka,
Jakowska z domu, pochodziła z Królestwa. Ojciec jej dr Jakowski często
przyjeżdżał do zięcia na polowanie, przy czym wsławił się zabiciem
łoszy, co w sferach myśliwskich uchodziło za wielkie przestępstwo.
Sprawę łoszy zatuszowano i nie o nią chodzi. Chodzi o to, że rodzina
Jakowskich była zaprzyjaźniona (czy może nawet spokrewniona) z Henrykiem Sienkiewiczem. Gdy autor „Listów z Afryki” dowiedział się, że
zięć przyjaciela posiada na Litwie tereny, gdzie gnieżdżą się łosie, wilki,
rysie, a nawet niedźwiedzie, dał do zrozumienia, że gdyby go zaproszono
na polowanie do Malinowszczyzny, to by nie odmówił. Dr Jakowski
pośpieszył zakomunikować o tym Świętorzeckiemu, pewny że zięć aż
podskoczy z radości na myśl goszczenia w swych kniejach najsławniejszego wtedy w Polsce człowieka. Świętorzecki poznał był Sienkiewicza na
polowaniach w Królestwie. Zauważył, że wielki człowiek jest zgryźliwy
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i uszczypliwy, a jako kompan łowiecki - zazdrosny o cudze szczęście.
I że staje się bardzo nieprzyjemny, gdy mu się powodzenie łowieckie
nie uśmiecha. Świętorzecki sugestię odrzucił. Nie pomogły molestacje
i prośby. Nie pomógł zły humor teścia i burzliwa scena z żoną. „A niech
sobie poluje po Kaliforniach i Afrykach - w Malinowszczyźnie polować
nie będzie! Nie zniosę u siebie na polowaniu złośliwych i nieprzyjemnych
pasażerów”... Tadzio wysłuchał historii z zapartym oddechem. Decyzja
wujaszka wydała mu się czymś potwornym. Jak to? Odmówić gościny
twórcy Trylogii - temu panu z bródką, którego podobizna była wytłoczona na zielonej okładce dodatków do „Tygodnika Ilustrowanego”?!
- No cóż - zauważyła pani Irteńska - wuj Boleś jest wielkim myśliwym,
ale i wielkim fantastą.
Tadzio zgodził się najzupełniej z opinią matki. Dopiero po wielu, wielu
latach doszedł do wniosku, że w tej fantazji wuja Bolesia dużo było odwagi cywilnej.

172

pawlikowski_dziecinstwo.indd 172

2011-11-29 02:33:15

Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego

Rozdział XII

Rok feralny

Zdarza się nie tylko dzień feralny, lecz i rok feralny. Takim feralnym
rokiem w życiu Tadzia była trzecia klasa i lato przed przejściem do
czwartej. Uczył się gorzej. Nie było tygodnia aby nie siedział w karcerze,
który zresztą tylko nazywał się tak groźnie, a był po prostu „pozostaniem
w klasie po lekcjach”. Coraz częściej przynosił dwójki w dzienniku, który
musiał co tydzień dać do podpisania jednemu z rodziców. Wymówki ojca
i wymówki, a czasem i łzy matki, tak mu dokuczyły, że pewnego tygodnia
popełnił fałszerstwo: wyskrobał scyzorykiem dwie dwójki i na ich
miejsce wpisał trójki. Rodzice nic nie zauważyli, ale gospodarz klasowy
Smorodski wykrył fałszerstwo i zaprosił pana Irteńskiego na konferencję
„w sprawie syna Tadeusza ucznia 3-ej klasy”. Po tej konferencji pan Irteński „nadął się” i przez tydzień z synem nie rozmawiał.
W domu nie było lepiej. Był opryskliwy, dokuczał babuni, braciszkowi
Kaziowi i służbie. Służba kilka razy skarżyła się rodzicom na panicza.
Korepetytor pan Nekanda-Trepka, uczeń ósmej klasy, też się skarżył
grożąc, że podziękuje za „kondycję” jeśli państwo Irteńscy nie potrafią
syna umitygować. Feralna klasa musiała się skończyć feralnie: Tadzio
obciął się na egzaminie z arytmetyki i musiał zdawać poprawkę jesienią.
Arytmetyka pozostała zmorą Tadzia nawet w wieku dorosłym. Po dziś
dzień potnieje jak ruda mysz i wpada w stan głębokiej depresji, gdy musi
podsumować niedużą kolumnę liczb. Algebra - może z powodu swych
abstrakcyjnych symbolów - bardziej mu się podobała.
Jakie były przyczyny tego roku feralnego? Po niefortunnym egzaminie
z arytmetyki Tadzio podsłuchał przypadkowo taką rozmowę rodziców.
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- Nie rozumiem, co mu się stało - mówił pan Irteński - do trzeciej
klasy przeszedł jeden z pierwszych. Myślałem, że się zacznie uczyć samodzielnie, a tu trzeba było mu nająć korepetytora. Jako członek rady
pedagogicznej ciągnę go za uszy jak mogę. Żyrowałem weksle Dydyrce
i Sacharowowi.
- Nie martw się i nie irytuj - odpowiadała pani Irteńska - nie zapominaj, że jest w wieku przejściowym. Tadziowi aż w oczach pociemniało
z żalu i złości. O wieku przejściowym wiedział już z książek, które brał po
kryjomu z biblioteki ojca. Wiek przejściowy?! Nonsens! Dostał poprawkę
z arytmetyki, ba nie rozwiązał na egzaminie zadania. A czemu z innych
przedmiotów miał trójki i nawet czwórki? Czemu wiek przejściowy odbił
się tylko na arytmetyce, nie zaś na algebrze, rosyjskim i historii? Wiek
przejściowy czy nie wiek przejściowy - pojechał tego lata do Baćkowa
w towarzystwie korepetytora pana Michała Przysieckiego, studenta
drugiego kursu przyrody uniwersytetu petersburskiego. Wyglądało,
że wakacje są gruntownie zepsute.
W Baćkowie czekało go dodatkowe rozgoryczenie. Nie było już leśnika
Pawła Mironowicza. Perswazje i ostrzeżenia Irteńskich nie skutkowały.
Rozpijał się coraz bardziej. Coraz częściej widywano go w Sielibie i Żalinie
pijanego jak bela w towarzystwie notorycznych złodziei leśnych. Łączyła
go coraz bliższa zażyłość z Kolusiem Huszczą, „cieszącym się» jak najgorszą opinią w okolicy. Wreszcie zdarzył się wypadek, który przebrał miarę
cierpliwości państwa Irteńskich. Droga do Żalina i Sieliby wiodła przez
las starzynny, zwany krótko Starzyną. Wczesną wiosną tego roku, gdy
śnieg już znikł z drogi, lecz tęgi przymrozek skuwał na grudę błotnistą
i wyboistą drogę przez Starzynę, drogą tą wracał z Sieliby do Ostrowia
pop ostrowski z popadią - ten sam pop, któremu Irteńscy dawali łapówki,
aby nie doniósł władzom o istnieniu tajnej szkółki polskiej w Baćkowie.
Tą samą drogą wracał z Żalina Paweł z berdanką na plecach. Była noc.
Paweł - po dobrej libacji z Kolusiem Huszczą - szedł bardzo wolno
czując słodką niemoc w nogach. Gdy popowska kałamaszka dopędziła
Pawła, ten wrzasnął „stój» i kazał się podwieźć. Oczywiście nie poznał
po ciemku kto siedzi w kałamaszce. Pop pomyślał, że to napad zbójecki
i zamiast odpowiedzi smagnął konia batem. „Stój»! - wrzasnął Paweł raz
jeszcze, a widząc, że wózek się oddala strzelił z berdanki w powietrze.
Na postrach. Koń wystraszył się i poniósł po okrutnych wybojach.
Na którymś wyboju „tyłek» wozu odpadł i został na drodze, zaś koń,
174

pawlikowski_dziecinstwo.indd 174

2011-11-29 02:33:15

Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego

przodek i siedzenie z wystraszonymi pasażerami poleciały podskakując
po grudzie. Pop i popadia rozchorowali się. Nie tylko ze strachu: wyboje na drodze przez Starzynę miały szczególnie złą sławę i dawały się
we znaki nawet gdy się jechało bryczką na resorach, a tu siedzenie bez
tylnych kół po prostu skakało jak piłka z wyboju na wybój. Pop napisał
skargę do pana Irteńskiego załączając świadectwo lekarskie, że popadia
rozchorowała się poważnie po tym wyścigu na skaczącym tyłku bryczki.
Czy choroba była naprawdę poważna - można było wątpić. Ale do choroby doszła rzecz straszna - ośmieszenie. Od tego wypadku minęło sporo
lat, a chłopi i parobcy baćkowscy wciąż opowiadali ze śmiechem, jak się
żegnali znakiem krzyża, na widok niespotykanego „dziwu»: galopujący
rosły koń, za nim przednie koła, a za nimi - zamiast kół tylnych przykucnięte figury ludzkie tuż nad powierzchnią drogi! Pan Irteński nie wahał
się. Miał dość awantur Pawła, a ponadto z popem ostrowskim lepiej było
nie zadzierać. Pop otrzymał list z przeprosinami i z załączeniem ładnej
sumki pieniężnej oraz kilku sążni drew, Paweł - chlubne świadectwo za
dziesięć lat wiernej służby i dymisję.
Tadzio nie wyobrażał sobie polowań bez Pawła. Kto miał być towarzyszem codziennych wędrówek leśnych? Wprawdzie furman Aleksander
znał się na łowach i zwierząt rodzaju nie gorzej od Pawła, ale funkcje
woźnicy nie pozwalały mu na częste wycieczki do lasu. Nawiasem mówiąc następcy Pawła nie byli udani i nie popasali długo w Baćkowie. Jeden z nich wyleciał po paru dniach służby, gdyż pani Irteńska przyłapała
go jak w dzień dżdżysty szedł do lasu z parasolem. Leśnik z parasolem
- to już przechodziło wszelkie granice! Inny nazwiskiem Klonowski, ze
szlachty zagonowej, był pilny i uczciwy, ale tchórzem podszyty. Razu
pewnego przybiegł do dworu przerażony z doniesieniem, że „kacapi”
(tj. starowierzy) z Mośnicy rąbią brzozy w Zamkach.
- A czemuż to Klonowski nie odebrał im siekier? - spytała pani Irteńska.
(Do szlachcica nie można było mówić per ty, zwrot był więc w trzeciej
osobie).
Biedak chwycił się za głowę:
- Paniczka! Ich było pięciu a ja jeden. Gdybym spróbował odebrać
siekiery, to by wyszła już nie wiem jaka kategoria!
Później wyjaśnił Tadziowi, że nie miał przy sobie broni, wiadomo zaś,
że „nieobnarużennemu w lesie obojętnie”, co znaczy: nieuzbrojonemu
w lesie straszno.
175

pawlikowski_dziecinstwo.indd 175

2011-11-29 02:33:15

Michał K. Pawlikowski

Przez parę lat najbliższych, zanim Aleksander nie dostał teki leśnika,
Tadzio musiał z reguły kontentować się towarzystwem dwóch parobków
o zacięciu myśliwskim: Piotrusia Laguckiego i Janki Pietraszewskiego.
No ale parobcy mogli chodzić z nim do lasu tylko w niedziele i święta. Janka
Pietraszewski znał się na myślistwie. Umiał np. przywabić melodyjnym
gwizdaniem cieciorkę i młode cietrzewie po rozpędzeniu stadka przez
wyżlicę Westę, która stójki nie wytrzymywała. Z Pietraszewskim zdarzył się w rok później wypadek smutny i - charakterystyczny. Jakiegoś
wieczoru wszedł do swej izby w czworakach i po ciemku nadepnął na
koczerhę. Rękojeść koczerhy uderzyła go w prawe oko. Pobiegł zaraz
do dworu prosząc o lekarstwo. Dostał jakiś okład, ale pani Irteńska po
obejrzeniu oka powiedziała, że sprawa wygląda poważnie i że musi zaraz
jechać do Świsłoczy do lekarza. Dała mu urlop jednodniowy, pięć rubli
i pozwoliła na użycie konia w pojedynce. Pietraszewski pomyślał, że pięć
rubli przyda się na inne wydatki i do Świsłoczy nie pojechał. Po paru tygodniach zaczął się skarżyć, że coraz gorzej widzi na uderzone oko. Pani
Irteńska dała mu znowu pięć rubli i tym razem osobiście dopilnowała,
aby pojechał do lekarza. Lekarz powiedział, że gdyby pacjent zjawił się
zaraz po wypadku, to dałoby się wyleczyć, ale teraz za późno. Istotnie po
paru dalszych tygodniach Pietraszewski oślepł na prawe oko zupełnie.
Kalectwo przyjął spokojnie. Skarżył się tylko Tadziowi, że trzeba mu
będzie nauczyć się strzelać z lewego ramienia. Czy się nauczył tej sztuki?
O tym się Tadzio nie dowiedział, bo tak się jakoś złożyło, że wkrótce
przestał chodzić do lasu z Pietraszewskim.
Czasem Aleksandrowi pozwalano towarzyszyć paniczowi do lasu.
Aleksander miał nazwisko Klimowicz i był rodem z sąsiedniej wsi
Baćków. Piękne nazwisko wyróżniało go spośród innych mieszkańców
wioski, których nazwiska brzmiały po prostu: Żaburda, Szabunia lub
Szewielonek. Choć jeszcze młody, miał pofałdowaną twarz. Spod niskiego czoła i krzaczastych płowych brwi patrzały sprytne szare oczy.
Był urodzonym myśliwym, a więc poetą. (Tylko przemądrzali intelektualiści mówią, że chłop nie ma poczucia poezji). Język myśliwski nie jest,
jak myślą niektórzy, gwarą techniczną lub „na swój sposób kabotyńskim
żargonem” (jak wyraził się kiedyś pewien pisarz polski - felietonista i kabotyn), ale naturalnym wyładowaniem nagromadzonego w każdym myśliwym akumulatora poezji. I u niepiśmiennego Aleksandra i u innych jak
i on niepiśmiennych kłusowników białoruskich Tadzio zawsze podziwiał
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bogactwo obrazowych określeń i śmiałość samorodnych metafor. I podziwiał ogień błyszczący spod skudłaczonych brwi w oczach, które przed
chwilą zdawały się senne i bezmyślne. Słuchając łgarstw myśliwskich
Białorusina rozumiemy, że żywy język białoruski jest piękny i bogaty
- ileż piękniejszy i bogatszy od współczesnej urzędowo-literackiej białoruszczyzny! Tadzio nieraz później żałował, że nie zapisywał w notesie
niezliczonych wyrazów i zwrotów, którymi Aleksander hojnie upiększał
swe opowiadania. Zapamiętał tylko, że tokujące cietrzewie „jak żuki
połzajuć”, a spłoszony zwierz nie przestraszył się, lecz „zawstydził”.
Aleksander utkwił w pamięci Tadzia jako typ chłopa białoruskiego.
Był niedowiarkiem. Do cerkwi nie chodził, a o popach wyrażał się z lekceważeniem. Był chytry i cyniczny. Dla sutego napiwku, kwaterki wódki
lub innej korzyści osobistej gotów był płaszczyć się. Ale swą godność myśliwską cenił wysoko i wymyślał od ostatnich słów panu lub paniczowi,
w którym instynktownie wyczuł „nieprawdziwego” myśliwego, a który
ośmielił się zakwestionować jego wiedzę łowiecką. Był naturalistą.
Zapewne przodkowie jego wypatrywali i okładali barłóg niedźwiedzia;
on już tylko wabił jarząbki wabikiem zrobionym ze skrzydła sowy, robił
budki na cietrzewie lub tropił zimą wilki. Mówiono, że zna właściwości
ziół tajemniczych, np. od ukąszenia żmii, i że umie zamawiać i czarować.
Umiejętności tych Tadzio nie sprawdził, ale nieraz stwierdził, że Aleksander przepowiada pogodę „bez pudła” i czyta w lesie jak w otwartej
księdze, „która, głucha dla mieszczan, mnóstwem głosów szepce mu do
ucha”.
- No co, będzie pogoda? - spytał go raz Tadzio zapatrzony w cichy
złotomorelowy zachód słońca.
Aleksander pokiwał głową z powątpiewaniem:
- Nie... Bo słychać jak w Miłożni psy szczekają... I trawa pachnie za
mocno.
Cóż - może meteorolog dopatrzyłby się w tej chłopskiej prognozie
śladów naukowego uzasadnienia... Tak czy inaczej nazajutrz istotnie był
deszcz. Aleksander przepowiadał pogodę z blasku gwiazd, z zapachu trawy, z dźwięków leśnych, z zachowania się zwierząt dzikich i domowych.
Przepowiadał lepiej niż barometr rtęciowy wiszący w saloniku baćkowskim i znacznie lepiej niż współczesne stacje meteorologiczne.
Jego wiedza przyrodnicza nie zgadzała się w pewnych punktach z twierdzeniami nauki oficjalnej. W tych punktach był uparty i nieustępliwy.
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Tak np. potakiwał przez grzeczność, gdy mu Tadzio mówił, że ziemia jest
kulista i że się obraca dokoła słońca, ale uśmiechał się ironicznie słysząc,
że chmury to para wodna. Chmury - wyjaśniał cierpliwie Tadziowi - są
substancją galaretowatą „w rodzaju kisielu”. On sam wprawdzie nie miał
szczęścia, ale ojciec jego znalazł kiedyś na łące po ulewnym deszczu taki
leżący na trawie kawałek oberwanej chmury. Równie stanowczo odrzucił
hipotezę, że kamienie to fragmenty skały. Ogólnie wiadomo - odpowiadał
- że kamienie rosną i rozmnażają się jak grzyby. Na poparcie swej teorii
przytoczył przykład z działką Mikity: co roku chłop zbiera ze swego
pola kamienie i zebrał już tyle, że dom można by z nich wymurować,
a tymczasem ile razy zacznie orać, tyle razy kamienie znów się zjawiają.
Prosta rzecz: rosną. Jak purchawki. Raz Tadzio omal nie stracił szacunku
u Aleksandra, gdy nieopatrznie powiedział, że jaskółki odlatują jesienią,
podobnie jak bociany i kaczki. Oczy Aleksandra błysły gniewnie spod
płowych brwi:
- Nic podobnego! Jaskółki nie odlatują, lecz zimują w wodzie pod lodem
uczepione łapkami do traw wodnych.
Pogardliwe spojrzenie, którym obrzucił Tadzia, zdawało się mówić:
„Każda prosta baba wie o tym! I czego też uczą was w tej waszej gimnazji!”.
Zdarzało się, że spostrzeżenia przyrodnicze Aleksandra były trafne.
Pewnego lata odpoczywali z Tadziem pod dębem na pachnącej łące nad
Ussą po trudach całorannego polowania na kaczki. Trawa i powietrze
roiły się od tysięcy różnych owadów.
- I skąd się bierze to paskudztwo? - zapytał chłop sennie - przecie zimą
ich nie ma, a jak tylko przyjdzie wiosna...
Zawahał się przez chwilę i zakończył:
- Pewnie z ziemi ciąg mają.
Ten „ciąg z ziemi” wyrósł we wspomnieniach Tadzia do potęgi symbolu. Nieraz później rozmyślał z uczuciem pewnego rozrzewnienia, że
to sam Aleksander miał ciąg z ziemi. Że z tej ziemi pachnącej i płodnej
czerpał, jak Anteusz, swe siły i mądrość.
Pomimo cynizmu i niedowiarstwa Aleksander był, jak każdy myśliwy,
bardzo przesądny. Z wielką niechęcią i z miną ponurą szedł do lasu po
spotkaniu baby. Gdy spotkania z babą uniknięto, a mimo to polowanie
się nie udało, tłumaczył, że pewno on albo panicz nadepnął miejsce gdzie
baba nasiusiała. Niektóre z przesądów były okraszone humorem: „Kiedy
zając przebiegł drogę - zły znak, bo go nie zjedliśmy; kiedy wilk - dobry
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znak, bo on nas nie zjadł”. Aleksander bowiem umiał być dowcipny.
I tu Tadzio żałował, że nie zapisywał dowcipów Aleksandra.
Mowa o przesądach myśliwskich. Razu pewnego Tadzio chciał się popisać przed Aleksandrem, że się też zna na tym, i powiedział, że słyszał,
iż pokazanie kolanka kobiecego przynosi szczęście łowieckie. Aleksander
skrzywił się i splunął: jego zdaniem kobieta była czymś w rodzaju stworzenia nieczystego i nic co kobiece nie mogło być pomocne w tak poważnej sprawie jak polowanie. W szereg lat później widok kolana kobiecego
przestał być, jak wiemy, widokiem niezwykłym. Zastanawiając się nad
tym Tadzio pomyślał, że należałoby zrewidować dawny przesąd i kolano
zamienić na inną część organizmu kobiecego.
Korepetytor Michał Przysiecki stał się w krótkim czasie ogólnie kochanym „panem Mitką”. W ciągu dwóch godzin lekcji z Tadziem był
poważny i nawet surowy. Ale po lekcjach zmieniał się w miłego kompana. Był nieocenionym nabytkiem dla wsi. Z Tadziem rozmawiał o życiu
studenckim i o niedawnych własnych figlach gimnazjalnych. (Należał
do rocznika, który w czasie strajku szkolnego wyrzucał Smorodskiego
z klasy). Poruszał nawet tematy oderwane, o czym pomówimy w swoim czasie. Z panią Irteńską i sąsiedztwem rozprawiał o gospodarstwie
i polityce. Z Jadwinią - o literaturze, był bowiem bardzo oczytany. Grał
dobrze w tenisa i nieźle jeździł konno. Tadzia i Kazia uczył na Ussie sztuki
pływania. Grał dobrze na fortepianie - zarówno ,,do słuchu” jak do tańca.
A w okresie gdy o radio nikt jeszcze nie śnił, zaś gramofony niemiłosiernie skrzeczały, umiejętność gry na fortepianie była talentem nieocenionym. W czasie wizyt pana Irteńskiego toczyły się w domu, na werandzie
i w ogrodzie gorące dyskusje polityczne, tym gorętsze, że pan Irteński
był konserwatystą, a Mitka - jak większość studentów w owych czasach
- lewicowcem czyli „czerwonym”. Gdy przyjeżdżał stryj Eustachy, Mitka
niechętnie siadał do fortepianu, słuchał natomiast z nabożeństwem
wirtuozowskiej gry stryjaszka. Gdy jednak fortepian milknął, Mitka od
razu dostrajał się do wesołego usposobienia stryja Eustachego i „bredził”
nie gorzej od niego. Słowem Mitka Przysiecki był do tańca i do różańca
i zdobył szturmem serca wszystkich domowników.
Poprawka z arytmetyki nie była jedyną zmorą Tadzia w tym roku
feralnym. Miała widać rację pani Irteńska, gdy mówiła o „wieku przejściowym”, do innych bowiem zmartwień Tadzia doszły udręki miłosne.
Zaznał już był mąk miłosnych dawniej. W Mentonie kochał się w sąsiadce
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z table d’hóte’u, różowej i niebieskookiej Szwedce, która mu łaskawie pozowała do zdjęć ze skrzynkowego kodaka i spacerowała z nim po płaskich
kamykach plaży. Płakał potem do poduszki, gdy zjawił się narzeczony
i gdy piękna Szwedka nie miała już dla niego czasu. Później w Berezynie
czuł bolesny ucisk serca (czy może żołądka?), gdy patrzył ukradkiem na
profil „kamei greckiej” - Mani Popławskiej. W Malinowszczyźnie miał
serce rozdarte na dwie połowy. Jedna połowa biła do pięknej dwudziestoparoletniej cioci Janinki Bolesiowej, druga - do tajemniczej brunetki
o przepaścistych oczach, która na nabożeństwie majowym klęczała w kącie kaplicy ogrodowej. Wstydził się pytać kim jest piękna nieznajoma
i tylko przypadkiem dowiedział się, że jest córką jednego z oficjalistów.
Do poduszki wprawdzie nie płakał, ale zasypiał w różowym obłoku słodkich marzeń, aby co chwila budzić się przeszyty bólem beznadziejności:
przecie ciocia Janinka nigdy nie będzie jego żoną, no a piękna brunetka
z kaplicy nie zechce czekać aż on skończy gimnazjum i uniwersytet.
Wszystko to były jednak miłostki „dziecinne”. Teraz był przekonany, że
kocha naprawdę i na serio i że kocha tylko Manię Popławską. Spotykał ją
często w Mińsku, bo chodziła na pensję pani Skoworodnikowej i mieszkała na tej samej stancji co Moryś Wańkowicz. Dotąd nie zamienili ze
sobą ani słowa. Przy każdym spotkaniu rumienił się jak burak, a ona odwracała głowę i zapewne gryzła wargi. Teraz w Baćkowie żył przez parę
dni w nadzwyczajnym podnieceniu, bo przyszedł list do pani Irteńskiej,
że pani Wańkowiczowa z Berezyny wybiera się całym domem z wizytą
do Baćkowa. Gdy nadszedł dzień upragniony, słoneczne popołudnie stało się nagle szare, bo z powozu wysiadła pani Wańkowiczowa z córkami
i Morysiem, ale bez Mani. Gdzie Mania? Co się stało? Jakby odpowiadając na nieme pytanie chłopca pani Wańkowiczowa oznajmiła, że Mania
musiała zostać o jeden dzień dłużej z powodu dentysty w miasteczku i że
przyjedzie nazajutrz parostatkiem na Ussę. Pani Irteńska zmrużyła oczy
i zwróciła się do Tadzia z ledwie dostrzegalnym uśmiechem:
- To może ty, Tadziu, pojedziesz jutro na Ussę, żeby spotkać Manię?
Serce Tadzia podskoczyło jak piłka, a dzień znów zrobił się słoneczny
i piękny. Dwadzieścia cztery godziny minęły jak w gorączce. Pomyśleć
tylko: spotka Manię i będzie z nią sam na sam w ciągu godziny jazdy
bryczką. Z obłoków zachwytu spadał co chwila w otchłań zwątpienia
i niepokoju. Czy na pewno przyjedzie? A może coś się stanie? Może po wyrwaniu zęba dostanie fluksji? (Że też w ogóle kamea grecka z garniturem
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najpiękniejszych perełek w jamie ustnej może chorować na zęby!). Może
parostatek siądzie na mieliźnie?... Jednym tylko uchem słuchał Morysia,
który opowiadał rzeczy skądinąd ciekawe. Mówił o swych wrażeniach
z Warszawy, dokąd pojechał pierwszy raz w życiu i gdzie spędził kilka
dni u wuja.
- Wiesz, że Warszawa nie zrobiła na mnie szczególnego wrażenia - mówił Moryś - miasto jak miasto. Tyle tylko, że wszyscy na ulicy mówią po
polsku.
Tak był pochłonięty myślami o Mani, że puścił mimo uszu uwagi
Morysia. Przypomniał je sobie dopiero w wiele lat później.
Parostatek przycumował do przystani na Ussie z wyjątkową punktualnością. Mania przyjechała. Na ekranie wspomnień sielsko-anielskich
utrwaliła się na zawsze w pamięci Tadzia sylwetka Mani na pokładzie
parostatku „Zwiezda”: granatowy beret nad złotymi loczkami i granatowa sukienka do kolan. Ale z wymarzonego sam na sam nic nie wyszło.
Przygotowane zawczasu tematy do inteligentnej i swobodnej rozmowy
ulotniły się. Tadzio pocił się, jąkał i plótł głupstwa, na których wspomnienie nieraz się potem rumienił. Mania mówiła mało i od czasu do
czasu odwracała głowę. „Pewno kpi ze mnie” myślał i do reszty tracił
kontenans. Tak im zeszła droga do Baćkowa. Okazja bryczkowa nie udała
się. Parę dni pobytu gości było pasmem męczarni. Jadwinia i panny
Wańkowiczówny uśmiechały się. „Zjadliwie” jak się Tadziowi zdawało.
Tylko Moryś nic nie widział, bo był wyższy nad takie głupstwa. Sprawiało to Tadziowi ulgę i - smutek. Smucił się, że nie ma komu zwierzyć się
z mąk miłości. Moryś może by go nie wyśmiał, ale na pewno wzruszyłby
ramionami i zbył krótkim: „dziecinnada”!
W owych czasach (nie wiem dokładnie jak jest dzisiaj) nie tylko
chłopcy w wieku Tadzia, lecz nawet ludzie dorośli rozróżniali miłość
„idealną” (którą nazywali czasem „platoniczną”) od miłości czysto zmysłowej. „Kochać” i „kochać się” - to wielka różnica - powiadała panna
na wydaniu ze zmarszczką na pięknym czole, starający się zaś o jej rękę
młodzieniec potakiwał z całym zrozumieniem głębokiego znaczenia tej
różnicy. „Kochać” piękną duszę - to było uczucie godziwe i wzniosłe.
„Kochać się” w powabnych kształtach - to było coś nieprzyzwoitego,
przyziemnego i ordynarnego. Zmysły. Literatura piękna potwierdzała na
ogół rozróżnienie. Wszyscy wprawdzie czytali, od gimnazistów i podlotków począwszy, „Nanę”, „Dzieje grzechu” i Przybyszewskiego, ale czytali
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po kryjomu. Mówić głośno wolno było tylko o miłości idealnej, o tym
„raczej słodkim rozdurzeniu głowy i zmysłów”, które książę Michał
Wiś-niowiecki czuł do Anusi Borzobohatej. W tym wszystkim była
prawdopodobnie doza wiecznie żywego romantyzmu. Był może i wpływ
środowisk studenckich, gdzie za wzorem rosyjskim kolega zwracał się
do koleżanki per wy: „Koleżanko Rozenberżanko, nie bądźcie osłem”.
W osnowie tej egzaltacji tkwiła, rzecz jasna, konwencja. Koniec końców
młodzieniec kochał piękną duszę w oprawie różowego buziaka i miłego
dla oka zaokrąglenia biustu, nie zaś w postaci krzywobokiej, płaskiej jak
deska i skrofulicznej gidii. Konwencja jednak jest podgatunkiem mody
i jak moda potrafi narzucić swe kanony nie tylko formom, ale i treści.
W tym roku feralnym Tadzio zaznał po raz pierwszy mąk innej „miłości” - zmysłowej. Przed rokiem zjawiła się w domu Irteńskich pokojówka
Audotka. Przyszła wprost z okolicznej wioski i na razie pełniła funkcje
„drugiej” pokojówki. Wkrótce jednak, dzięki sprytowi, zręczności
i schludności awansowała na „pierwszą”. Mimo dziecinnego okresu
„szerloków” i teatromanii Tadzio raz po raz na nią spoglądał i wreszcie
coraz częściej zaczął ją obserwować. Była typem piękności wiejskiej.
Miała jasne włosy koloru zleżałej słomy, krótki nosek i bardzo niebieskie oczy z wyrazem ni to zdziwienia, ni to zimnej prowokacji. „Pouna
pazucha cycou” wydymała kusy kaftanik, który wskutek tego nigdy nie
przylegał do żołądka. Przy okazji różnych funkcji domowych pokazywała muskularne i bardzo białe łydki. A w owych czasach, gdy spódnice
sięgały niżej kostek, obnażona łydka kobieca stanowiła prawie taką samą
sensację, jaką sprawia obnażona pierś. Rzecz jasna Tadzio spotykał nieraz
na wsi baby i dziewczyny wiejskie bardzo podkasane, ale żadna z nich nie
miała takich białych łydek jak Audotka. Na ich widok czuł ucisk w dołku.
Wprawdzie „kamea grecka” przyprawiała go też o bolesno-słodką pieszczotę żołądka, ale to było coś zupełnie innego. Wykradając z biblioteki
ojca dzieła Krafft-Ebinga i Forela (i nie wszystko rozumiejąc) wiedział
już, że to „coś” co czuje do Audotki nazywa się zagadnieniem płciowym.
Porównywał swe uczucia z uczuciami Zbyszka z Bogdańca, który rzecz
jasna kochał Danuśkę miłością idealną, a odczuwał „ciągoty” czyli miłość
zmysłową na widok obnażonej przez wiatr nogi Jagienki. Gdy powracał
do lektury „Krzyżaków” (tym razem w pełnym wydaniu dla dorosłych)
wyobrażał sobie, że Danuśka musiała być podobna do Mani Popławskiej
a Jagienka do Audotki.
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Gdy zasypiał marząc słodko i boleśnie najpierw - trzy lata temu w Mentonie o jasnowłosej Szwedce, potem - rok temu w Malinowszczyźnie
o cioci Janince i o pięknej nieznajomej z nabożeństw majowych, dziś
wreszcie - o złotych loczkach i szarych oczach Mani Popławskiej, - zawsze
marzenia jego rozwadniały się w mglistej i nierealnej wizji bez określonego zakończenia. Były to bowiem uczucia idealne, których szczytem był
uścisk siostrzany lub najwyżej delikatny, pełen niewysłowionej słodyczy
pocałunek ust różanych. O żadnych dalszych pieszczotach nie tylko
„nie śmiał” marzyć, ale w ogóle nie marzył, bo tu się kończyła konwencja miłości idealnej. Nawet w parę lat później, będąc już gruntownie
uświadomionym i nawet „zepsutym”, obraził się śmiertelnie na starszego
przyjaciela, gdy ten odezwał się o jego kolejnej miłości idealnej w taki
ordynarny sposób: „Czy ty sobie wyobrażasz, że twoja Muszka jest stworzona z płatków różanych i że nie chodzi do wychodka, jak inni ludzie?”.
O zimno-niebieskich oczach, białych łydkach i wypchanym piersiami
kaftaniku Audotki marzył w zupełnie inny sposób. Forel, Krafft-Ebing
i rozmowy z kolegami uświadomiły go teoretycznie. Szczególnie kształcące były rozmowy z Waciem Jeśmanem, który był pełen sił witalnych
i nieraz mówił Tadziowi: „Zazdroszczę bykowi. Pomyśl tylko: od rana do
wieczora ma do dyspozycji kilkadziesiąt krów na pastwisku!” Tadzio też
obserwował igraszki miłosne zwierząt domowych i wiedział dokładnie
do czego prowadzi „zagadnienie seksualne”. Audotka miała ładne usta
- na pewno nie brzydsze od „różanych” usteczek Mani. Tadzio jednak
nie o nich marzył. Marzenia o Audotce zaczynały się też wprawdzie od
ucisku w dołku, lecz zaraz przechodziły w przyśpieszone bicie serca,
palenie uszu i uczucie bolesnego wstydu. Audotka, o pięć lat co najmniej
starsza od Tadzia, zapewne nie widziała ani zaczerwienionych uszu, ani
zamglonych spojrzeń chłopca. Albo udawała, że nie widzi. Kilka razy
próbował ją przywabić hypnotyzmem. Skoro hypnotyzm nie pomagał,
postanowił pokazać, że jest mężczyzną. Pewnego wieczoru znalazł się
z nią sam na sam w pokoju. Słała łóżko i przechylając się pokazała białą
łydkę. Krew mu uderzyła do głowy: teraz albo nigdy! - pomyślał. Objął
ją w pół i do siebie przyciągnął. Nawet go nie odepchnęła. Wyprostowała
się i patrząc mu wprost w twarz zimnym spojrzeniem niebieskich oczu
powiedziała spokojnie:
- Niech panicz zaraz puści, bo pani powiem.
Puścił i wybiegł z pokoju. Czuł się ośmieszony i upokorzony.
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Tragedią tego roku feralnego było, że Tadzio nie miał nikogo, komu
mógłby się zwierzyć ze swych nieszczęść, tj. „sercowych” niepowodzeń
u Mani i „męskich” niepowodzeń u Audotki. „Pan Mitka” miał się stać
przyjacielem i powiernikiem dopiero w latach następnych, gdy przyjeżdżał do Baćkowa jako korepetytor małego Kazia. Siostra Jadwinia skończyła właśnie pensję panny Leonii Rudzkiej w Warszawie i była dorosłą
panną. Zresztą - jak tu zwierzać się „babom” z takich wielkich sekretów?
Dawniej gdy był mały, chował się w gąszczu jednego z klombów, by tam
wypłakiwać łzy gorzkich zawodów. Teraz był za duży na chowanie się
w krzakach. Szedł więc do swej świątyni dumania - ławki obok grobu
stryja Ludomira. Za nim dreptał nieodłączny towarzysz wakacyjny,
jamnik Typs. Jego to tulił Tadzio do piersi zraszając łzami czarny łeb
z żółtymi brwiami.
- Poczciwy, zacny Typsik, ty jeden mnie żałujesz... - szeptał i czuł jak
w nim wzbiera niezmierne współczucie dla samego siebie.
Typs nie wiele z tego rozumiał, ale zapewne współczuł, bo lizał twarz
i ręce chłopca.
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Rozdział XIII

Pierwsza młodość

Jak wygląda chwila, gdy z wyrostka robi się młodzieniec? Staje się to
raczej nagle, z nocy na noc, jak gdyby trzask - ktoś nacisnął guzik i oto
stworzenie, które jeszcze wczoraj kręciło kinematograf własnego wyrobu
i co najwyżej przeżywało tortury miłości cielęco-prosięcej, budzi się
z rana jako człowiek dorosły - z całą serią dojrzałych zainteresowań: od
problemu pierwszego cywilnego ubrania do pierwszego papierosa, pierwszego kieliszka wódki i pierwszej wizyty w domu publicznym. U Tadzia
ten skok z kraju lat dziecinnych w nieznane młodości durnej nastąpił
pewnego majowego poranka po uzyskaniu promocji z klasy czwartej do
piątej. Od razu, bez żadnego okresu przejściowego, pogrążył się w nowym fascynującym świecie. W kąt poszły psoty, flower, teatr amatorski,
kinematograf, powieści kryminalne i - Sasza. Zbliżenie do paczki o jedną
klasę starszych uczniaków polskich nastąpiło automatycznie.
Któregoś dnia po zdaniu ostatniego egzaminu, do Tadzia podszedł
Wacio Jeśman i powiedział:
- Po obiedzie jedziemy łódkami na rzekę. Może z nami pojedziesz?
Prócz Tadzia i Wacia na wycieczkę wybrali się: Moryś Wańkowicz,
Bohdan Wańkowicz (którego zresztą Tadzio już „dopędził” rok przedtem, bo Bohdan „zazimował” był w czwartej klasie), Jaś Święcicki
zwany Ickiem i znany z tego, że wstydząc się niskiego czoła podgalał
sobie włosy z przodu, Antek Wiszniewski, Henio Węcławowicz, Władek
Janowski i Staś Staroniewicz, syn właściciela sklepu gastronomicznego
i „piwnicy reńskiej”. Wszyscy oni przeszli tej wiosny do szóstej klasy.
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Dotąd albo traktowali Tadzia jak „małysza”, albo po prostu nie zwracali
na niego uwagi. Widać jednak promocja do klasy piątej była biletem
wstępu do ich wyższego świata: wszyscy przyjęli go do swego grona z całą
swobodą, jak gdyby od dawna do nich należał.
Wycieczka udała się. Wiosłowali w dwie łodzie w górę Świsłoczy przez
dzielnicę dotąd Tadziowi mało znaną. Nazywała się Tatarskim Końcem
i mieszkali tam Tatarzy. Ubogie, ale schludne domki piętrzyły się nad
rzeką. Od każdego spadał stromo ku wodzie ogródek z warzywami,
tykami chmielu i krzakami kwitnącego bzu. Nad bystrą wodą chyliły się
wierzby. Było ciepło, wonnie i bardzo przyjemnie. Minąwszy Tatarski
Koniec zatrzymali się wśród łąki. Staś Staroniewicz radził jechać dalej,
za lasek, gdzie podobno co dzień o tej porze kąpią się gołe dziewczęta.
Ale reszta towarzystwa była zmęczona wiosłowaniem pod prąd i postanowiła odpocząć. Kąpano się i pływano z wielką wrzawą i pluskaniem.
Po kąpieli zasiedli do libacji. W tajemniczym koszyku, który Wacio
trzymał pieczołowicie pod siedzeniem w kącie łódki było dwanaście
butelek piwa firmy „Waldschloeschen”. Nie była to lura dzisiejsza zawierająca mniej niż 3% alkoholu. Piwo przed pierwszą wojną było zawiesiste
i mocne - nie słabsze od wina. W głowach nie wdrożonych do mocnych
napitków zaszumiało. Palono papierosy. Tadzio, który już zaczął palić
przed paru tygodniami, zaciągał się z wprawą nie gorzej od starego palacza Wacia. Moryś pociągnął parę razy, przybladł i rzucił papierosa do
rzeki, orzekłszy, że to paskudztwo. Staś pykał i dymił jak panienka paląca
pierwszy raz w życiu. Towarzystwo było męskie, a wiadomo, że gdzie parę
mężczyzn w kupie, tam mowa o kobietach. Staś wrócił do tematu owych
legendarnych dziewek kąpiących się za laskiem. Wacio i Icek, którzy już
byli zakosztowali miłości płatnej, skierowali rozmowę na dom publiczny.
Temat wywołał żywą dyskusję, której Tadzio przysłuchiwał się z wielkim
zainteresowaniem.
Powrót był jeszcze przyjemniejszy niż jazda w górę rzeki. Bystry prąd
popychał łódki i wiosłowano bez wysiłku. Henio Węcławowicz śpiewał
cienkim tenorem modny wtedy romans „Pożalej ty mienia, dorogaja”,
Wacio zaś wtórował mu barytonem. Gdy wreszcie dopłynięto do przystani, Icek i Wacio odwołali Tadzia na stronę:
- Jeżeli chcesz, to jedź z nami do burdelu. Tamci niech sobie idą do
domu. Nie można jechać tak wielką kupą, bo to zwróci uwagę.
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Piwo szumiało jeszcze w głowie Tadziowi, więc się nie wahał. Wzięli
dorożkę i ruszyli w dół ulicy Dobroczynnej. Potem kopyta zadudniły po
pomoście ulicy Niemiskiej, pod którym płynęła podziemna rzeka Niemiha, wspomniana w „Słowie o pułku Igora”. Później wjechano na duży plac
zwany Jubileuszowym (Tadzio ani wtedy, ani potem nie interesował się
pytaniem na pamiątkę jakiego jubileuszu plac został tak nazwany). Zaraz
za placem leżała obszerna dzielnica mińskiej Josziwary zwana popularnie
„Nowo-Krasną”, choć tylko jedna ulica tak się nazywała. Dla ostrożności
wysiedli z dorożki na placu i resztę drogi odbyli pieszo rozglądając się na
prawo i lewo, czy aby nie śledzi ich niepowołane oko.
Opisywanie prostytucji na schyłku XIX wieku (przedłużonego, jak
powszechnie wiadomo, o 14 lat wieku obecnego) nie należy do zakresu
niniejszej kroniki. We wszystkich miastach imperium rosyjskiego domy
publiczne były do siebie podobne. Ciekawych odsyłam przeto do wstrząsającej noweli Czechowa „Nerwy”6 i do niemniej wstrząsającej powieści
Kuprina „Jama”. Właśnie w tym czasie „Jama” była pilnie czytana przez
starsze klasy szkół średnich na równi z „Saninem” Arcybaszewa - powieścią o mocnym człowieku bez skrupułów i przesądów, który był zarazem
apostołem wolnej miłości. Domy publiczne na Nowo-Krasnej i gdzie
indziej różniły się od siebie tylko „klasą” tj. obszernością lokalu, urodą
pensjonarek i cenami. Poza tym w każdym była otyła „bandersza” czyli
właścicielka, mniej trochę od niej otyła „ekonomka” czyli gospodyni oraz
atletycznej budowy „wyszibajła” czyli wyrzucacz pijanych i awanturujących się gości. Późnym wieczorem blady pianista i blady skrzypek przygrywali do tańca i do słuchu, zaś mniej lub więcej wystrojone pensjonarki
bądź tańczyły - z gośćmi lub same - bądź przykładnie i sztywnie siedziały
wzdłuż ścian. Ale gimnaziści nie bywali tam późnym wieczorem, nie
trudno było bowiem narwać się na nauczyciela lub nadzorcę szkolnego.
W wypadku takiego narwania się groziło wyrzucenie z gimnazjum ze
straszliwym „wilczym biletem” tj. bez prawa wstąpienia do innej szkoły.
Gimnaziści więc uczęszczali do domów publicznych wczesnym wieczorem, tj. około godziny piątej po południu. O tej godzinie okiennice
były zamknięte. Pianino milczało. Zaspany wyszibajła otwierał drzwi
niechętnie. Pensjonarki albo spały, albo rozmamrane i nieuczesane grały
w sześćdziesiąt sześć. Młodych gości witano bez entuzjazmu. Istniało
niepisane prawo, że gimnaziści płacą, jak w teatrze, pół ceny: 50 kopiejek
6

Tytuł oryginału „Pripadok”.
187

pawlikowski_dziecinstwo.indd 187

2011-11-29 02:33:16

Michał K. Pawlikowski

w domu, w którym normalna taksa wynosiła rubla, i rubla tam, gdzie
dorośli płacili dwa ruble. Nadto i gospodyni, i pensjonarki wiedziały,
że sztubacy nie mają pieniędzy na stawianie piwa, lemoniady i innych
rzeczy, które kosztowały trzy razy drożej niż „na mieście”, których po
obstalowaniu nikt nawet nie tknął, a które stanowiły uboczny dochód
zakładu.
Słońce zachodziło, gdy chłopcy opuścili dom zwany „Wesołym Dragonem” i chyłkiem, skracając drogę przez pustkowia porosłe łopuchem,
wracali do domu. Szli w milczeniu. Tadzio rozmyślał nad utraconą przed
kwadransem niewinnością i starał się uporządkować swe wrażenia.
Uczucie rozczarowania a nawet obrzydzenia było dość silne. Jakoś inaczej sobie wyobrażał to przełomowe w swym życiu zdarzenie. Pomyślał
o Audotce i zdał sobie sprawę, że gdyby to była Audotka zamiast tej
źle umalowanej pachnącej ckliwie tanim mydłem i kolońską wodą
kwiatową dziewki - czułby się zupełnie inaczej. Pomyślał o Mani i zaraz
odpędził tę myśl, bo jakże można myśleć o ślicznej, czystej i niewinnej
dziewczynie, gdy się ma ciało i duszę zbrukane. „Zbrukane” powtórzył
w duchu i uspokoił się, bo jak wiadomo wystarczy znaleźć definicję na
coś nieokreślonego i przykrego, aby odczuć błyskawiczną ulgę. I zaraz
nad rozczarowaniem i obrzydzeniem zagórowała radość, że przeszedł do
piątej klasy bez poprawki, że już jest naprawdę mężczyzną i że ma takich
doświadczonych przyjaciół jak Wacio i Icek.
Zatrzymałem się dłużej może niż należało nad tym epizodem,
chciałem bowiem zaznaczyć, że pierwszą „kobietą” w życiu Tadzia była
prostytutka, tj. że stracił niewinność w sposób normalny i klasyczny, bez
udziału jakiejś mitycznej a perwersyjnej „bony-Francuzki”, którą znamy
z literatury i łgarstw prywatnych. Legenda o perwersyjnej Francuzce
ma kilka wersji: czasem uwodzicielką jest nie Francuzka, lecz niemniej
perwersyjna niania; czasem starzejąca się a pełna temperamentu ciotka
czy kuzynka; w najgorszym razie - wysokiej klasy („pięćdziesięciorublowa”) kurtyzana. Wszystko to są, rzecz jasna, łgarstwa. Perwersja jest
lub w każdym razie była w owych czasach zjawiskiem o wiele rzadszym,
niż to sobie Freud wyobraża. Bony i nianie zbyt dobrze znają gadulstwo
i chełpliwość wyrostków, aby ryzykować dobrą posadą. Ciocie i kuzynki
mają lepsze rzeczy na głowie niż deflorację rumieniących się, pocących
i niezgrabnych szczeniaków. No a o kurtyzanach to nawet szkoda gadać.
Łgarstwa te są zresztą zrozumiałe: zawszeć przyjemniej i romantyczniej
188

pawlikowski_dziecinstwo.indd 188

2011-11-29 02:33:17

Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego

opowiadać o perwersyjnej Francuzce, niż przyznać się, że się straciło
niewinność w sposób „brudny” i w dodatku za pół rubla.
Lato tego roku w Baćkowie było gwarne i wesołe. Jadwinia była już panną
na wydaniu. Nie mijało tygodnia, a czasem nawet dnia bez jakichś wizyt
- z Mińska lub dalszego sąsiedztwa. Z Mińska przyjeżdżał kuzyn Genio
Falkowski w różowym deklu korporacji „Polonia”, Bohdan Kusztelan,
który wtedy odbywał aplikację adwokacką u pana Irteńskiego, Władek
Ślizień („Gończak”), o którym była już mowa. Oczywiście przyjeżdżała
pani Stefanowa Wańkowiczowa z Berezyny z Morysiem, córkami i Manią Popławską. Przyjeżdżała z Warszawy Zosia Kiersnowska, koleżanka
Jadwini z pensji Leonii Rudzkiej. Panował nastrój „wiecznej majówki”
- wedle ironicznego wyrażenia pana Irteńskiego, który od czasu do czasu
wpadał do Baćkowa na parę dni i zamiast spodziewanej ciszy wiejskiej
trafiał w atmosferę harmideru i wesołego obozowania. Niewielki dom
nie mógł pomieścić wszystkich gości. Młodzież więc spała „pokotem”
w przybudówce przy kuchni, gdzie mieściła się kwatera główna Mitki
Przysieckiego i Tadzia.
Bohdan Kusztelan - przystojny, układny, przymilny, świetnie wychowany, dyskretnie dowcipny - był ulubieńcem wszystkich. Maniery miał bez
zarzutu, a ponadto znał dobrze język angielski, co w tamtych czasach było
rzadkością i dowodziło szczególnie starannego wychowania. Wiedziano,
że pochodził z Ukrainy, lecz poza tym „o jego herbach” głucho było. Po
ukończeniu prawa zjawił się w Mińszczyźnie jako guwerner Witolda
Wańkowicza z Szypian (syna Pawła), a później rozpoczął karierę adwokacką w Mińsku jako „pomocnik” pana Irteńskiego. Od czasu do czasu
znikał z Mińska w sposób mniej lub więcej tajemniczy. Raz był to dłuższy
pobyt w Anglii, skąd przyjechał ze zgolonymi wąsami, innym razem
pojechał do Petersburga skąd już nie wrócił. Z powodu jednego z takich
zniknięć mińska czarnosecinna gazetka „Minskoje Słowo”, która zawsze
czyhała na okazję, aby rzucić błotem na polskie społeczeństwo, umieściła
w dziale ogłoszeń dwuwierszową wzmiankę: „Zaginął piesek - wabi się
Kusztelan”. Kontakty Kusztelana z Mińskiem urwały się. Opowiadano
tylko, że na spółkę z osławionym Michałem Snarskim (patrz rozdział X)
prowadzi w Petersburgu jakieś interesy. Wypłynął dopiero po pierwszej
wojnie - w Anglii i Ameryce. W Anglii na parę lat przed drugą wojną
wydał pięknie ilustrowaną książkę pt. „One Crowded Hour - an Autobiography”, z której poczciwi „mińczucy” ze zdumieniem dowiedzieli się,
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że człowiek, co się Kusztelanem zwał, nie był Kusztelanem, że prawdziwe
jego nazwisko było Count Bohdan K. de Castellane, że ród swój wywodził
z Prowansji, że posiadał klejnot rodowy przedstawiający „de gueules a la
tour d›or, sommee de trois tourelles du meme, celle du milieu superieure”
i że herb ten był identyczny z herbem domu Kastylii. W ten sposób
ciemna sprawa tarczy herbowej Kusztelana została - choć z opóźnieniem
- wyjaśniona.
Władek Ślizień, jak i Kusztelan człowiek już po trzydziestce, pochodził
ze zubożałej linii rodu Śliźniów. Rolnik dyplomowany z wykształcenia - miał już za sobą dość burzliwą przeszłość. W przeciwieństwie do
Kusztelana miał dowcip zgryźliwy i kąsający. Ożenił się młodo i wkrótce
rozwiódł. Na żadnej z posad rolnych nie mógł stę utrzymać: każda kończyła się wielkim „trzaskiem” tj. kłótnią z chlebodawcą. Ostatnią posadę
administratora rolnego miał u pana Aleksandra Lubańskiego z Lubania,
o którym już wspomnieliśmy i jeszcze pomówimy. Opowiadano, że przy
pożegnaniu Lubański potrącił Śliźniowi niesłusznie jakąś sumę. Na co
Ślizień powiedział: „Robię panu z niej podarunek na jarmułkę dla syna”.
Była to „aluzja skryta”, gdyż Lubańscy pochodzili z frankistów. Po nieudałych próbach zrobienia kariery w Wilnie, Ślizień osiadł w Mińsku,
gdzie prowadził na spółkę z paru innymi inżynierami biuro rolnicze oraz
był - jak już pisaliśmy - korespondentem mińskim „Gońca Wileńskiego”.
Jadowity język robił mu w Mińsku wrogów. Dom Irteńskich był jednym
z nielicznych domów, które jeszcze tolerowały jego „szusy”. Miał jednak
sporo zalet towarzyskich: znał na pamięć niezliczoną ilość salonowych
monologów i wierszyków, był dowcipnym i niestrudzonym gawędziarzem, miał niewyczerpany zapas anegdot - zarówno przyzwoitych jak
nieprzyzwoitych. W parę lat później znikł z Mińska. Mówiono, że osiadł
w Kijowie. Po pierwszej wojnie słuch o nim zaginął. Podobno został
zabity w czasie jednego z licznych bombardowań Kijowa.
Kuzyn Genio Falkowski (matka jego rodziła się z Irteńskiej) był typowym burszem dorpackim. Był też zajadłym kalwinem, czyli wyznawcą
herezji, która przytrafiła się kilku rodzinom obywatelskim na Litwie,
np. Świdów i Falkowskich, i obciążyła nawet - ku wielkiemu zmartwieniu
babuni - jedną z linii rodu Irteńskich. Po matce odziedziczył szlachetne
rysy Irteńskich, po ojcu - znamienitym facecjoniście i gawędziarzu - talent
do łgarstwa. Łgał o tym jak w charakterze wolontariusza 2-go pułku dragonów pskowskich uśmierzał bunty chłopskie w guberniach bałtyckich;
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łgał o pojedynkach i pijaństwach dorpackich; łgał o niezwykłych
sukcesach u kobiet. Uprawiał łgarstwo dla łgarstwa - artystycznie, bez
mrugnięcia, bez zająknienia, bez potrzeby i korzyści. Raz w obecności
ludzi, którzy go znali od dziecka i wiedzieli, że nie znał angielskiego
i że nosa nie wysunął poza granice imperium rosyjskiego, opowiadał
o swych studiach w Oxfordzie. Innym razem o tym jak na pijano bawił się w Dorpacie w grę zwaną „a ku-ku”. (Gra polegała na tym, że
w dużym pokoju ze zgaszonym światłem dwaj przeciwnicy uzbrojeni
w rewolwery strzelali do siebie na oślep kierowani tylko wołaniem
,,a ku-ku”, które wedle reguł gry obaj musieli co pewien czas wykrzykiwać). Łgarstwo Genia czasem fascynowało, czasem wprawiało
w zażenowanie słuchaczy. Nigdy nie można było zgadnąć czy łże, czy
też przypadkiem mówi prawdę. Tak np. niewtajemniczeni słuchali z nabożeństwem i dreszczem opowiadania o tłumieniu buntów chłopskich
(co było kłamstwem), a uśmiechali się z niedowierzaniem, gdy mówił,
że w Szkole Prawa w Petersburgu, gdzie spędził parę lat przed Dorpatem, był kolegą i przyjacielem królewicza serbskiego Karadżordżewicza,
późniejszego króla jugosławiańskiego Aleksandra (co było prawdą).
Zresztą Genio był po swojemu dowcipny, wesoły, namiętnie polował,
konno dzielnie jeździł i lubił pić na potęgę.
Kusztelan, Ślizień, i Genio byli pierwszymi dorosłymi przyjaciółmi Tadzia. Już sam fakt, że ludzie dorośli traktują go jak równego sobie, wbijał
go w dumę. Nabierał coraz większego przekonania o własnej wartości.
Jakże musiał być inteligentny, skoro ci ludzie - doświadczeni, dowcipni
i wykształceni - przypuszczają go do konfidencji. Nie ulega też wątpliwości, że ta trójka ludzi, tak skądinąd niepodobnych do siebie, grała rolę
w „rzeźbieniu” indywidualności Tadzia.
Czasem było prawdziwe zatrzęsienie gości. Prócz osób wyżej wspomnianych przyjeżdżali Leonostwo Wańkowiczowie ze Śmiłowicz, gdzie
w jednym z saloników pięknego pałacu wisiał portret Mickiewicza
„na Judahu skale” pędzla Walentego Wańkowicza. Na cześć pani Leonowej, która była Platerówna z domu, małemu Kaziowi kazano deklamować
„Śmierć pułkownika”. Później Jadwinia deklamowała „Na Anioł Pański”
Tetmajera, „Deszcz jesienny” Staffa i „Bajkę o Kasi i królewiczu” Rydla.
Później Władek Ślizień wygłaszał monologi. Później znów wyciągano
biednego Kazia i kazano mu śpiewać „Jeszcze Polska”. Zwrotka o Wiśle,
Warcie i Bonapartem brzmiała w jego wykonaniu:
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Dał nam przykład jak naparte,
Jak zwyciężać mamy.
Tylko Tadzio nie miał talentów salonowych i niczym się nie popisywał.
Po kolacji młodzież szła spać pokotem do przybudówki. Rozmowy
poważne trwały nieraz do świtu. Rozmawiano o poezji, literaturze, spirytyzmie, psychologii. Zwłaszcza o psychologii, która łącznie z „nastrojem”
była wtedy w modzie. Rej w rozmowach prowadził Witold Wańkowicz
z Szypian rozprawiając nosowym tenorem o życiu studenckim w Cambridge, gdzie studiował i o innych ciekawych rzeczach. Również dużo
mówił Moryś, u którego głos wciąż się jeszcze łamał i mutacja zdawała
się przechodzić w stan chroniczny. Drugi Witold Wańkowicz - z Kałużyc zwany Tolem, który wybijał hołubce w mazurze z taką siła, że aż
się tynk sypał z sufitu, milknął wcześniej od innych i chrapał. Brat jego
Melchior zwany Melem raz tylko jeden był w Baćkowic. Nie zdobył sobie
popularności. Zapadło orzeczenie, że jak na młodego chłopca (był wtedy
maturzystą w Warszawie czy Krakowie) jest „rozwydrzony” i „nachalny”.
Oburzano się, że mówiąc o panienkach użył słowa nieprzyzwoitego.
(Zresztą wyraz ten zdobył sobie prawo obywatelstwa w naszej literaturze
emigracyjnej). Cieszono się, że Władek Ślizień go osadził. A było to tak.
Władek opowiadał w gronie męskim o niesłychanych swych przygodach
w Wilnie z jakąś damą lekkich obyczajów. Po skończonym opowiadaniu
Mel zwrócił się do Władka z przymilnym błaganiem:
- Ach, jak się spotkamy w Wilnie, musi mnie pan koniecznie oprowadzić po tego rodzaju zakładach.
Ślizień spoważniał i odpowiedział:
- Przepraszam pana, ale nie jestem członkiem towarzystwa opieki nad
zwierzętami.
Czwartym dorosłym przyjacielem Tadzia stał się Mitka Przysiecki,
z którym Tadzio był już na ty. Mitka wywarł, prawdopodobnie sam o tym
nie wiedząc, wielki wpływ na duchowe życie chłopca. Okres ekstazy
religijnej przeżywanej przed pierwszą komunią i spowiedzią należał już
do zamierzchłej przeszłości. Od tego czasu zapał religijny wygasł. Co
prawda raz w rok przed Wielkanocą chodził do spowiedzi, ale należało to
raczej do programu szkolnego. Poczciwy ksiądz „kapelan” Tomaszewski
nie był odpowiednim kierownikiem dla owieczek, które zaczynały wątpić
i błądzić. Chłopcy go lubili, bo wszystkim stawiał piątki i bronił ich na
posiedzeniach rady pedagogicznej, ale nie traktowali poważnie. Szeptano
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o różnych jego słabostkach, a przede wszystkim o namiętności do gry
hazardowej w karty. Wpływ domu był obojętny. Tadzio dawno już zauważył, że rodzice nie są zbyt pilni w wykonywaniu praktyk religijnych.
Pewnego popołudnia na przechadzce w Małym Lasku Tadzio poruszył
tematy religijne z Mitką. Student zerknął z ukosa i patrząc w inną stronę
szepnął jakby do siebie:
- Czyż człowiek rozsądny może wierzyć w Boga?...
Tadzia zatknęło. Długo nie wiedział co powiedzieć i wreszcie spytał też szeptem:
- Jeżeli nie ma Boga, to kto stworzył świat?
Wciąż półgłosem i tonem bardzo łagodnym wygłaszał Mitka pierwszą
w życiu Tadzia lekcję ateizmu.
- Kto stworzył świat? Zanim odpowiemy na to pytanie, zastanówmy
się czym jest przestrzeń i czas. Zacznijmy od przestrzeni. Wyobraźmy
sobie jakiś najdalszy punkt we wszechświecie, jakąś gwiazdę odległą
od nas o miliony lat świetlnych i przypuśćmy, że znaleźliśmy się na tej
gwieździe. Patrząc z tej gwiazdy dalej w przestrzeń, której zapewne najsilniejsze teleskopy ziemskie nigdy nie zbadają, znów wyobraźmy sobie
jakiś najdalszy punkt... I tak dalej... Innymi słowy choćbyśmy wyobrazili
sobie nie widzieć jak daleki punkt w przestrzeni, zawsze za tym punktem
będzie dalsza przestrzeń. I tak bez końca. Wszechświat jest nieskończony
w przestrzeni. Rozumiesz?
- Rozumiem - odpowiedział Tadzio, choć mu się zrobiło zimno na myśl
o tej otchłannej nieskończoności.
Mitka mówił dalej:
- Skoro przyjęliśmy nieskończoność przestrzeni, to dlaczego nie mamy
przyjąć nieskończoności czasu? Wyobraźmy sobie jakąś najdalszą chwilę
w przyszłości... Zawsze po niej nastąpi dalsza chwila. Czas jest nieskończony w przyszłości. Skoro czas nie ma końca, to dlaczego ma mieć początek? Jest nieskończony w obu kierunkach. A jeżeli nie było początku,
to nie było potrzeby tworzenia.
Tadzio słuchał z wielką uwagą, lecz wciąż miał wątpliwości:
- Wiem z książki Flammariona o teorii, że ziemia była kiedyś płonącą
jak słońce kulą wyrzuconą w przestrzeń właśnie przez słońce, że miała
temperaturę kilku tysięcy stopni i dopiero później ostygła. Wszystko to
bardzo pięknie, ale - skąd się na niej wzięło życie? Kto stworzył życie?
I na to Mitka miał odpowiedź.
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- Nauka biologii jest jeszcze w powijakach. Wiemy na razie tyle,
że ludzie nie zawsze byli panami stworzenia. Darwin udowodnił to ponad wszelką wątpliwość. My pochodzimy od małp, małpy od kręgowców
niższego rzędu i tak dalej. Prawdopodobnie żyjątka nijniższego rzędu,
np. bakterie, są naszymi bardzo dalekimi krewnymi. Już dziś nauka
stwierdziła, że niektóre bakterie żyją w temperaturze gotującej się wody.
Dlaczego nie przypuścić, że w temperaturze kilku tysięcy stopni powyżej
zera nie żyły już jakieś organizmy, które dały początek życiu na ziemi,
a zapewne i na nieskończonej ilości innych światów?
Pierwszy wykład ateizmu utkwił głęboko w umyśle Tadzia i stał się
na długie lata jego własną filozofią. Dopiero w kilka dziesiątków lat
później zastanowił się nad pytaniem, jak też wyglądałaby „teoria Mitki
Przysieckiego”, gdyby ją skonfrontować z teoriami Einsteina, który podobno odkrył, że wszechświat nie jest wcale nieskończony, lecz - okrągły.
(W tym miejscu autor prosi pp. fizyko-matematyków o zmiłowanie).
Wbrew ironicznemu twierdzeniu pana Irteńskiego, że w Baćkowie trwa
„wieczna majówka”, zdarzały się parotygodniowe przerwy, gdy nie było
najazdu gości młodych i hałaśliwych. Pani Irteńska od wczesnego ranka
do zachodu słońca doglądała robót w polu, ogrodzie i na folwarku. Przyjeżdżał wuj Mieczysław Świętorzecki i opowiadał Tadziowi fascynujące
historie o swych polowaniach na niedźwiedzia na barłogu lub z zasadzki
przy nalewającym się owsie, stanowiącym jak wiadomo wielki przysmak
dla niedźwiedzi. Albo o tym jak to raz gończe zapędziły rysia na drzewo,
jak biegł parę wiorst w obawie, że mu zwierz ujdzie i jak długo stał pod
drzewem ciężko dysząc i czekając aż przejdzie drżenie rąk i będzie mógł
spokojnie wziąć drapieżnika na muszkę. Wyjaśnił Tadziowi, że jamnik
jest psem wysokiej rasy łowieckiej i że go można używać nie tylko do
polowania na lisy i borsuki w norach, lecz i jako psa gończego, jamnik
bowiem jest właściwie skarlałym ogarem.
- A czy z nim nie można by zapolować jak z wyżłem? - spytał Tadzio.
- Jamnik stójki nie robi, ale ponieważ ma krótkie nogi a w gęstej trawie
i krzakach daleko nie poleci, możemy spróbować.
Nazajutrz wyruszyli o wschodzie słońca na uroczysko Makowie,
stanowiące „pasiekę” czyli obszerną porębę. Rosły tam wonne maliny
leśne i młodniaki wszelkich gatunków. Jak się okazało Typs miał dobry
węch i wkrótce wytropił stadko cietrzewi. Porwały się z wielkim łopotem
skrzydeł, ale w takim gąszczu, że o strzale nie było mowy.
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- To nic - powiedział wuj Mieczyk - teraz będziemy wabić. Pierwsza
przyjdzie cieciorka, ale pamiętaj nie strzelać do niej. To nie po myśliwsku.
Jeśli ją w tym roku oszczędzisz, to w przyszłym roku będziesz miał w tym
samym miejscu nowe stadko cietrzewi.
Wzięli Typsa na smycz, usiedli na pniu zwalonej przez burzę osiny i zapalili papierosy. Po jakimś czasie z dala rozległo się kwoktanie cieciorki
i przeciągłe gwizdanie młodych. Wujaszek zaczął gwizdać melodyjnie nie gorzej od Pietraszewskiego. Kwoktanie cieciorki zbliżało się. Tadzio
usłuchał wuja, choć go ręka świerzbiała, gdy ujrzał o kilkanaście kroków
wyciągniętą z wysokich traw główkę kwokczącej cieciorki. Ubił później
dwa młode farbowiki i z wielką dumą wrócił do domu.
Czuł się bardzo szczęśliwy. Polowanie z myśliwym z rodu Świętorzeckich było zaszczytem niemałym. Nie w głowie mu były ani teorie antyreligijne Mitki, ani Mania Popławska, ani nawet Audotka. Dawno mu tak
nie smakowało śniadanie: podrumienione bułeczki maślane, a do nich
szynka surowa i specjalna kiełbasa o falistym przekroju płatków - bardzo
czerwona - wszystko uwędzone sposobem domowym wedle sekretu
malinowskiego (tj. z Malinowszczyzny). W żadnym dworze litewskim ni wtenczas, ni potem - nie jadł Tadzio tak smacznych i aromatycznych
wędlin, jak w Baćkowie i Malinowszczyźnie!
Tadzio kochał przykładnie wszystkich stryjów i wujów. Ale najgoręcej
kochał wuja Mieczyka. Dlaczego? Czy dlatego, że ten - nie pierwszej już
młodości, ale wciąż samotny - uważał dom Irteńskich za swą najbliższą
rodzinę i najczęściej w nim bywał? Czy dlatego, że pani Irteńska kochała
go serdeczniej niż innych braci? Czy dlatego, że pan Irteński dość krytycznie - jak się to nieraz dzieje w najlepszych rodzinach - usposobiony
do rodzeństwa żony, lubił wuja Mieczysława bez żadnych zastrzeżeń?
Czy po prostu dlatego, że Mieczysław Świętorzecki był człowiekiem szlachetnym - w staroświeckim, czyli najpiękniejszym znaczeniu tego słowa?
Źródła miłości są, jak wiemy, irracjonalne. Niemniej jednak wujaszek
Mieczyk pozostał na zawsze w pamięci Tadzia jako postać rycerza bez
trwogi i zmazy. Tadzio nazwałby go może typem „dżentelmena”, gdyby
nie to, że wyraz ten uległ - w kraju i za granicą - wyświechtaniu i gruntownej dewaluacji.
Czy wkroczywszy w progi najpierwszej młodości Tadzio zapomniał
swych dawnych miłostek - i tych sentymentalno-cielęcych do Mani i tych
wstydliwie prosięcych do Audotki? O nie! Tyle tylko, że już „wiedział
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czego chce”. Marząc o Mani myślał nie tylko o „siostrzanym” pocałunku
ust różanych, lecz i o tym, że po upływie pewnego - bliżej nie określonego
- czasu zaręczy się z Manią. Jeżeli dawniej marzenia jego nie przekraczały
uścisku „platonicznego”, to teraz nie sięgały dalej mistycznego obrzędu
zaręczyn z pocałunkiem delikatnym i lekkim jak dotknięcie kwiatu
jabłoni. „Pocałowanie to ślub dla czystych dziewic”. O małżeństwie nie
marzył. W owych czasach mężczyźni jego klasy społecznej rzadko się
żenili przed trzydziestką. Jeżeli jednak Mania naprawdę go pokocha
(a nie „w nim się zakocha”), to powinna czekać. Życie może nie zna, ale literatura zna na pewno wypadki wieloletnich zaręczyn. Marząc o Audotce
wiedział dokładnie czego chce. I parokrotnie usiłował wcielić marzenia
w czyn. Audotka po staremu groziła, że „powie pani”, ale w niebieskich
oczach już nie było dawnego chłodu i na czerwonych ustach zjawiały się
drgawki uśmiechu. Cierpliwości i wytrwałości, a będzie moją - myślał
chłopiec, ściśle mówiąc wyrażał swą myśl w nieco innych słowach, ale
sens był ten sam.
Do końca wakacji pozostawało nie wiele więcej niż trzy tygodnie.
Od św. Anny wieczory i ranki były chłodne. Na lipach zjawiły się żółte
liście. Nocami kwiliły sowy. W Baćkowie zakończeniem „wiecznej majówki” był wieczorek tańcujący. Przyjechali oczywiście Wańkowiczowie
z Berezyny z Manią Popławską. Do tańca przygrywali po kolei - pani
Irteńska i Mitka Przysiecki. Podawano dla ochłody kruszon z białego
wina zaprawiony maraschinem. Tadzio nie umiał tańczyć. Siedział w kącie i patrzał ponuro jak „jego” Manię okręcają w walcu tancerze - młodzi
i starsi - i jak powiewają jej „złote” warkocze. Na komendę dobieranego
Mania podbiegła do chłopca z wyciągniętą rączką.
- Dziękuję, nie tańczę - odburknął.
Mania, zaróżowiona od tańca i przeto nieziemsko piękna, zaśmiała się
i pobiegła do innego tancerza. Tadzio poczuł w sercu ból niemal fizyczny.
O jak dobrze rozumiał Bohuna, gdy ten skarżył się kniahini Kurcewiczowej: „dusza boli maty”. Bohun topił ból serca w gorzałce i dziegciu
oraz hulał z wiatrem ukraińskim w zawody. Tadzio postanowił utopić
ból duszny w kruszonie. Podszedł do stolika, gdzie stał dzban z napojem
i wypił duszkiem dwie szklaneczki. Zrobiło mu się raźniej. Po kwadransie powtórzył zabieg - i tak kilka razy, aż zauważył z przerażeniem, że
zamiast miłego ciepła i różowego zawrotu głowy czuje wyraźne mdłości,
takie same jak wtedy, gdy mając lat siedem, objadł się śliwek i zapił je
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surowym mlekiem. Wymknął się do ogrodu, gdzie pozłacana bania
księżyca wisiała nisko nad lipami, w mroku bielały kwiaty tytoniu,
a z pobliskiego sadu ciągnęło zapachem jabłek. Ale Tadzio nie miał nastroju do delektowania się słodyczą cichej nocy sierpniowej. Dla niego
księżyc tarzał się po konarach lip jak pijany. Nie czuł też zapachu kwiatów tytoniu lub jabłek. Ckliwa woń maraschino podchodziła do gardła.
Znalazł ustronne miejsce w klombie bzów i tam wymiotował - długo
i boleśnie.
Nazajutrz obudził się z bólem głowy i mocnym postanowieniem: „Nauczę się tańczyć”. Już od dość dawna zarówno pani Irteńska jak Jadwinia
ofiarowywały mu swą pomoc w nauce tańca. Odmawiał. Uważał, że jego
intelekt jest wyższy ponad taką głupią zabawę jak taniec. „Każdy dureń
potrafi skakać” - powiadał. Dziś nagle zmienił zdanie. Zrozumiał, że lepiej być skaczącym durniem, który może trzymać Manię za talię i krążyć
z nią po salonie w takt smutnych dźwięków walca „Marzenia jesienne”, niż
rozczarowanym intelektualistą z bólem głowy i z obrzydliwym smakiem
maraschino w ustach. Nikomu się nie zwierzył ze swego postanowienia.
Zdecydował, że zaraz po powrocie do Mińska zacznie brać po kryjomu
lekcje tańca u zawodowego nauczyciela. A do maraschino nabrał wstrętu
na całe życie. Nawet wyraz „kruszon” budził w nim wielkie podejrzenie
i na jego dźwięk czuł nieprzyjemne łaskotanie w dołku.
Przed końcem wakacji Tadzio spróbował zapolować na zające ze „skarlałym gończakiem” Typsem. (Angielski gończy Dunaj przeniósł się już
do wieczności poprzedniej zimy). Próba nie wypadła pomyślnie. Typs
miał dobry węch, ruszał zwierza szybko i gonił go zajadłym barytonem,
ale nigdy nie zrobił „kółka” za zającem. Po kilkunastu minutach rzucał
trop i wracał do myśliwego zziajany i zmordowany. Gon przez gąszcza
i podszycie był zbyt wielkim wysiłkiem dla krótkich i krzywych łapek
poczciwego Typsa. Tadzio więc wspomniał ze smutnym westchnieniem
i Dunaja, i zaprzepaszczone potomstwo Szwendy.
Los zresztą chciał, że nie gra łowiecka miała być końcowym akordem
owych pamiętnych wakacji. Do Baćkowa przyjechała ponownie Zosia
Kiersnowska z Warszawy. Była to panienka milutka i miękka. Miękka
we wszystkich - dosłownych i przenośnych znaczeniach. Miała miękkie
spojrzenie czarnych oczu o pieszczotliwie zamglonym aksamicie. Miała
miękkie linie figury przyjemnie zaokrąglonej w odpowiednich miejscach.
Miała miękkie ruchy. Miała miękki i niski, „piersiowy” głos, który byłby
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kontraltem, gdyby była śpiewaczką. Wreszcie, gdy grała na fortepianie
(a grała i z nut i z pamięci jak anioł), miała niezwykle delikatne uderzenie.
Stryjaszek Eustachy, sam świetny pianista i bardzo wymagający znawca,
powiadał, że nawet u zawodowych pianistów takie aksamitne uderzenie
zdarza się rzadko. Zosia z miejsca zawojowała serca całego domu. Stryj
Eustachy, na wdzięki kobiece raczej obojętny, prawił jej dusery z lekka
myszką trącące, ale żartobliwe i w bardzo dobrym guście. Kanciasta
twarz Mitki, brzydka, ale mądra jak twarz Sokratesa, rozpływała się
w rozczulonym i trochę głupawym uśmiechu. Nawet oczy Władka Śliźnia
osadzone głęboko w masce ni to Mefista ni to satyra robiły się, gdy patrzał
na Zosię, z koźlich baranie. Nikt, ani wtenczas ani potem, nie potrafiłby
powiedzieć w czym tkwił czar Zosi. Rysy twarzy miała pospolite, figurę
nazbyt może „miękką”. I nikt nie badał ani starał się badać czy ów dar
jednania sobie serc - starych i młodych, męskich i kobiecych - był darem
naturalnym czy obmyślonym.
Pewnego wieczora po uczcie dla ciała złożonej z mleka kwaśnego,
jajeczni i wereszczaki, a potem dla ducha - wydanej kolejno przez stryja
Eustachego i Zosię, pani Irteńska poszła do kancelarii dla wysłuchania
raportu ekonoma, stryj zasiadł z babunią do partii magazynka (zwanego
w innych stronach „gapą”), młodzież zaś wyszła do ogrodu. Noc sierpniowa była wyjątkowo ciepła. Na deszcz. Gwiazdy przesadnie mrugały.
Gra świerszczów w trawie nie milkła ani na chwilę - też na deszcz.
Po odbyciu okrężnego spaceru po alei - z zatrzymaniem się na chwilę
u grobu stryja Ludomira - siedli na ławce koło grządek z kwiatami lewkonii. Rozmowa toczyła się, jak zwykle, o literaturze, o nastrojach, o muzyce, o uczuciach. Wszyscy, nawet zgryźliwy i cyniczny Władek Ślizień, byli
nastrojeni rzewnie. W pewnej chwili rozległo się kontralto Zosi:
- Panie Tadziu, jestem koleżanką i przyjaciółką Jadwini... Czy to nie
dziwne, że mówimy sobie pan i pani... Powinniśmy przejść na ty...
Tadziowi na sekundę serce bić przestało. Zupełnie tak samo, jak rok
temu, gdy ujrzał sylwetkę Mani Popławskiej na pokładzie parostatku
„Zwiezda”.
- Świetny pomysł - zauważył Ślizień - jak bruderszaft to bruderszaft.
Pochwalam i aprobuję, ale pod warunkiem, że i ze mną będzie bruderszaft - ze wszystkimi akcesoriami!
- Jest pan wstrętny, panie Władku - zagruchała Zosia a Tadzia pocałuję
z przyjemnością...
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Ciepłe i okrągłe ramię spoczęło na chwilę na ramieniu Tadzia. Przymknął oczy w rozkosznym oczekiwaniu i poczuł jak miękkie (i zapewne
wonne) usta Zosi dotknęły mu czoła.
Nocy tej długo nie mógł zasnąć. „Analizował” swe uczucia. Analiza
uczuć należała również do ówczesnych zajęć młodzieży. Czyżby kochał
Zosię? A jeżeli tak, to co się stało z jego uczuciem do Mani Popławskiej?
Szare oczy i złote warkocze Mani przybladły wobec miękkiego aksamitu
oczu Zosi, ale nie znikły. Czy można kochać dwie kobiety naraz? I czy
miłość - prawdziwa miłość - może zniknąć ot tak - od pierwszego powiewu nowej? Tadzio zasnął nie rozstrzygnąwszy tych zagadnień. Sporo
jeszcze lat musiało minąć zanim się ostatecznie przekonał, że dumna
deklaracja poety „przeszedłszy świat kochałem jedną” nie ma do niego
zastosowania.
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Rozdział XIV

„Niektóra Kompania”

Wakacje się skończyły. Tadzio wrócił do Mińska z sercem rozdartym.
Na pożegnanie Zosia Kiersnowska dała mu fotografię - zeszłoroczną,
jeszcze w fartuszku pensjonarskim - z napisem: „Ulubionemu bardzo
Tadziowi” i obiecała pisać listy. Ale serce krwawiło, rozumiał bowiem,
że miłość jego jest beznadziejna. Cierpiał tak bardzo, że pewnego dnia
pan Irteński zapytał go z głęboką troską w głosie, czy nie jest chory.
W czasie wakacji zaszła wielka zmiana: przenosiny ze wspaniałego
mieszkania w domu Landaua do jeszcze wspanialszego mieszkania
w domu Luriego o parę numerów wyżej na tejże ulicy Zacharzewskiej.
Nowe mieszkanie miało dwa skrzydła i ogródek w dziedzińcu z pięknym
jaworem. Największą jednak wspaniałością było światło elektryczne, które wtedy w Mińsku wypierało - bardzo powoli - lampy naftowe i świece.
Tadzio obojętnym okiem patrzał na te zmiany, bo cierpiał.
Cierpienia młodego Tadzia trwały równo tydzień. Nowe „dorosłe”
życie wśród paczki polskich sztubaków pochłonęło go całkowicie. Przestał myśleć o Zosi - i tylko czasem, gdy ktoś w jego obecności wymówił
jej imię, wypuszczał z piersi przelotne i raczej przyjemne westchnienie.
A gdy spotykał Manię Popławską, czy na ulicy czy na stancji u Morysia,
ogarniał go lekki powiew tego, co nazywał „falą powrotną”.
Rewolucja 1905 sprawiła, że pokolenie Tadzia dorastało w sposób
szczególny. Miało mianowicie dwa okresy dojrzewania umysłowego.
W pierwszym jedenasto i dwunastolatki przeżywając razem ze starszym
społeczeństwem wysypkę rewolucyjną zakładali pod wodzą Morysia
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Wańkowicza Polskie Towarzystwo Rewolucyjne i głosili różne programy
socjoburcze. Potem, jednocześnie z czarną reakcją, przyszła normalna
reakcja niewyszumiałego dzieciństwa. Jeszcze z górą dwa lata musiały
upłynąć zanim się dzieciństwo wyszumiało i przyszedł okres drugiego
- tym razem prawdziwego dojrzewania. Pewnego wieczora Moryś odbył
z Tadziem bardzo poważną rozmowę. Zaczął od tego, że wziął od Tadzia
najświętsze słowo honoru, że wszystko co mu powie zostanie zachowane
w najgłębszej tajemnicy.
- Zapewne wiesz - mówił Moryś - że mamy tajne Polskie Towarzystwo
Samokształcenia...
Tadzio zrozumiał naraz, co znaczyły te porozumiewawcze spojrzenia
i szepty na stronie zamieniane przez nowych przyjaciół, którzy niby to
przypuścili go do pełnej konfidencji, a jednak miewali od czasu do czasu
jakieś spotkania wieczorne w tajemnicy przed nim. Jak ongi do Towarzystwa Rewolucyjnego, tak teraz Moryś zwerbował Tadzia do istniejącego
w Mińsku już od wielu lat Towarzystwa Samokształcenia. O ile jednak
Towarzystwo Rewolucyjne było zabawą dziecinną w rodzaju „Herhocji”,
o tyle teraz chodziło o organizację poważną, patronowaną przez szereg
starszych.
- Pamiętaj - pouczał Moryś - że nasza organizacja jest ściśle zakonspirowana. Gdyby policja nas nakryła, starsi mieliby grube nieprzyjemności,
może nawet groziłaby im zsyłka lub więzienie, a nas wszystkich wylaliby
ze szkoły z wilczymi biletami.
Tadzio przyjął propozycję z entuzjazmem. Jeżeli wizyta u „Wesołego
Dragona” na wiosnę była pasowaniem na mężczyznę, to teraz wstąpienie
do tajnej organizacji uczniowskiej stało się nieurzędowym dyplomem
dojrzałości umysłowej. Wkroczył w świat nowy i fascynujący. Chodził na
zebrania sekcji społecznej, której Moryś był prezesem. Posiedzenia sekcji
polegały na głośnym czytaniu „Historii cywilizacji” Buckle’a, uchodzącej
wtedy za encyklopedię wszelkich mądrości. Moryś nadawał ton zebraniom karcąc surowo tych, którzy w czasie lektury pozwalali sobie na
wybryki (bo i tak bywało). Wszystko było ciekawe i podniecające. Przede
wszystkim konspiracja. Rzecz inna, że i wtedy i później Tadzio podziwiał
tępotę (a może tolerancyjność?) policji i władz szkolnych. Przychodzono
i wychodzono z zebrań tłumnie, bez jakichkolwiek sygnałów konspiracyjnych i dość hałaśliwie. Zdawałoby się, że nic łatwiejszego niż nakryć
takie zebranie wyrostków, zwłaszcza że zbierano się wyłącznie w trzech
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mieszkaniach: u państwa Garglinowiczów na Policyjnej, u państwa Łopotów na Zacharzewskiej i u doktorostwa Malkiewiczów na Jurewskiej.
A jednak nigdy ich nie nakryto i nigdy nawet nie było podejrzenia, aby
ktokolwiek ich śledził.
Poza konspiracją bawiła sama technika zebrań: przewodniczący, sekretarz, zapisywanie się do głosu, porządek dzienny, odczytywanie protokółu poprzedniego zebrania, „proszę o głos w sprawie formalnej”, „proszę
o wciągnięcie do protokółu tego, co powiedział kolega Święcicki” itd.
Boże drogi! Cała ta praca społeczna, wszystkie te głosy w sprawie formalnej i inne akcesoria biurokracji posiedzeniowej miały stać się zmorą życia
Tadzia w wieku dojrzałym, potem za czasów Polski niepodległej, a jeszcze
potem iść za nim krok w krok na wygnanie i prześladować na emigracji.
Ileż to razy przysłuchując się (już w wieku bardzo dorosłym) na tym lub
innym posiedzeniu krasomóstwu kolegów i własnemu, wracał myślą do
owych czasów mińskich, gdy miał lat szesnaście. Wtedy usprawiedliwiał
ich wiek młodzieńczy i posmak zabawy w dorosłych. Co usprawiedliwia
ich dzisiaj? Jeden z ówczesnych kolegów Tadzia, Eugeniusz Chełchowski
o przezwisku Pafnucy napisał w prasie emigracyjnej wspomnienie z tamtych czasów dając mu tytuł „Pierwsza zaprawa”. Istotnie, była to pierwsza
zaprawa. Do pustosłowia.
Podniecała nie tylko technika posiedzeń, ale i tytulatura. Chłopców,
których poza Stowarzyszeniem nazywano po prostu Eniuś, Moryś,
Wacio, Icek lub Tadzio, zaczęto nagle nazywać kolega Chełchowski,
kolega Wańkowicz, kolega Jeśman, kolega Święcicki, kolega Irteński...
Było od czego dostać zawrotu głowy. Dopiero w parę lat później paczka
Tadzia zorientowała się w komizmie tej tytulatury i bawiła się w dodawanie tytułu „kolega” do przezwiska, które każdy z nich posiadał. Wtedy
mówili: kolega Krawiec, kolega Jędor, kolega Magda, kolega Lisica, kolega
Wrona, kolega Małpa, kolega Pafnucy. Pozwalali sobie nawet na dodawawanie „kolegi” do przezwiska zgoła nieprzyzwoitego, co w ich uszach
brzmiało szczególnie zabawnie.
Przelot Bleriota przez kanał La Manche był ważnym zwrotem w społecznej karierze Tadzia. Zapał do lotnictwa ogarnął wszystkich, a przede
wszystkim młodzież. Moryś zaproponował utworzenie nowej sekcji
- lotniczej i wysunął kandydaturę Tadzia na jej prezesa. Miało to dla
Tadzia znaczenie podwójne. Po pierwsze podniosło jego autorytet wśród
kolegów, po drugie - stał się automatycznie, w myśl statutu jako prezes
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sekcji, członkiem zarządu Towarzystwa. W ten sposób zajrzał do owego
sanktuarium, owego politbiura organizacji, którym był zarząd.
Czy samokształcąca się młodzież mińska odniosła jakąś korzyść z należenia do stowarzyszenia? Tadzio nie wiedział jak było przedtem i nie
wiedział jak było potem, ale wiedział, że w czasie jego krótkiego pobytu
w organizacji i w tych sekcjach, do których należał, jedyną korzyścią był
trening w społecznym urzędowaniu. Na posiedzeniach sekcji społecznej
„Historia cywilizacji” Buckle’a była nudna jak flaki z olejem. Pilniejsi
słuchacze tracili wątek i wpadali w stan półdrzemki. Mniej pilni w ogóle
nie słuchali. Icek Święcicki patrzał na Tadzia i mrużył jedno oko dając do
zrozumienia, że gdy się skończy piła społeczna ma do zaproponowania
coś weselszego od Buckle’a. Na posiedzeniach sekcji lotniczej bywało
nie lepiej. Pierwsze dwa zebrania były dość ożywione. Moryś agitował
za aparatami cięższymi od powietrza i oburzał się na zacofańców, który
śmieli wypowiadać się za dirigeablami. Zainteresowanie zeppelinem,
które odważył wyrazić jeden z członków, zakrzyczano uznając je za niepatriotyczne. Nakazem narodowym było cieszyć się z kolejnej katastrofy
zeppelina nad jeziorem Bodeńskim. Dyskutowano też gorąco czy za pioniera lotnictwa należy uznać Santos Dumonta, który pierwszy oderwał
się od ziemi na aparacie cięższym od powietrza w obecności świadków,
czy też braci Wright, którzy to uczynili wcześniej, ale bez świadków.
Moryś głosował za braćmi Wright, bo to porządni ludzie, którym można
wierzyć na słowo. Zapał do lotnictwa wygasł jednak szybko. Czytanie
popularnych broszurek o budowie samolotów stało się równie nudne jak
„Historia cywilizacji” Buckle’a.
W szereg lat później, gdy Tadzio był już człowiekiem zupełnie dorosłym, przyszło mu do głowy pytanie czy Towarzystwo Samokształcenia
miało sekcję literatury polskiej? Chyba tak, ale Tadzio był w stowarzyszeniu zbyt krótko, żeby się o jej istnieniu dowiedzieć. I przyszła refleksja:
jeżeli sekcja literatury istniała a on przeoczył jej istnienie, to może dobrze
się stało. Jakież bowiem mogły być metody „studiów” na takiej sekcji?
Chyba nie wyższe od poziomu „polonistyki” w szkołach średnich Polski
niepodległej? A jak powszechnie wiadomo metody te potrafią obrzydzić
gimnaziście najwspanialsze klejnoty literatury rodzimej.
Czas jednak spędzony w Towarzystwie Samokształcenia nie był dla
Tadzia stracony. Więzy przyjaźni z paczką sztubaków zacieśniły się i nawet „wyodrębniły” (o czym będzie mowa później). Paczka ta stanowiąca
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niewielką grupę wśród ogółu członków stowarzyszenia otrzymała nazwę
„Niektórej Kompanii”. Skąd się wzięła ta nazwa? Słowotwórstwo sztubackie rządzi się własnymi regułami. Źródła słów i przezwisk są w żargonie
szkolnym zawiłe i tajemnicze. W wiele lat później, gdy Tadzio był już studentem uniwersytetu, doniesiono mu, że pan Stefan Wańkowicz (ojciec
Morysia) miał się wyrazić: „Tadzia nazywano w gimnazjum krawcem
dlatego, że mruży oczy i wygląda jak krawiec, który nawleka igłę”. Wiemy tymczasem, że przezwisko „Krawiec” przylgnęło do Tadzia w sposób
przypadkowy i że nic nie miało wspólnego z rzemiosłem krawieckim.
Podobnie rzecz się miała z przezwiskiem Jasia Święcickiego. Wielu ludzi, zwłaszcza spośród starszego pokolenia utrzymywało, że go koledzy
nazwali „Ickiem”, bo był podobny do Żyda. Gdyby takie naprawdę było
źródło przezwiska, świadczyłoby to o szczególnej złośliwości sprzecznej
z niepisanym kodeksem delikatności sztubackiej. Według tego kodeksu
drażniono, jak pamiętamy, „dorożkarzem” Bogu ducha winnego „obywatelczuka” Rodziewicza, nikt by się jednak nie ośmielił nazywać dorożkarzem syna prawdziwego dorożkarza Filipowicza. Jasia Święcickiego,
który był zresztą bardziej podobny do jakiegoś Hiszpana niż do Żyda,
nazwano kiedyś „Ickiem”, ponieważ jeden z nauczycieli wymawiał jego
nazwisko w taki sposób, że słychać było tylko końcówkę „ickij”. „Icki,
icki” - zaszumiało po klasie i odtąd Jaś stał się Ickiem. Nazwa „Niektórej
Kompanii” też miała swą historię, zbyt długą jednak i skomplikowaną,
aby tu ją powtarzać. Zresztą wkrótce przymiotnik „niektóra” znikł,
„kompanię” zaś spieszczono na „kompść”. „Kompść” - drogą reguł
oboczności żargonu szkolnego - zmienił się potem w „Cempść” i w tej
formie przetrwał długie lata. Powędrował do uniwersytetu i nawet znalazł zastosowanie w środowiskach nic nie mających wspólnego z dawnym
„Cempściem” mińskim.
Nazwa „Niektórej Kompanii” zrodziła się z jakiegoś żartu w cukierni Eugene’a w czasie objadania się pączkami. Podobała się, przyjęła
i rozpowszechniła. Na razie wszystko było bardzo pięknie. Nieoficjalne
członkostwo tego luźnego zrzeszenia miało wachlarz bardzo szeroki.
Należał np. do Kompanii Zdziś Malkiewicz, syn lekarza, chłopiec bardzo
poważny i uczący się pilnie, choć nie pozbawiony poczucia humoru. Na
propozycję udania się do „Wesołego Gragona” lub udziału w kolejnej
wypitce marszczył nos i odmawiał, ale nie gorszył się, że inni to czynią
i nic nikomu nie miał „zazłe”. Należał też Pafnucy, który może by chciał,
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ale bał się i udawał, że nie chce. Należał Moryś - intelektualista i zapaleniec - który uczestniczył w wypitkach i odwiedzinach domu publicznego
przede wszystkim w celu zaafirmowania swej umysłowej niezależności.
Należeli realiści, tj. uczniowie szkoły realnej Władek Korkozowicz, Edzio
Tarasowicz i Wicio Szpiganowicz, którzy większych aspiracji duchowych
nie posiadali. Należał Staś Staroniewicz, któremu sądzone było odegrać
w dziejach „Niektórej Kompanii” rolę zgoła osobliwą. Należał Icek
Święcicki, który uciechy zmysłowe stawiał ponad wszystko inne. Należał
Bohdan Wańkowicz - najciekawsza i najbardziej indywidualistyczna
postać „Cempścia” - z którym Tadzio miał utrzymać związki przyjaźni
na zawsze - pomimo otchłani czasu i przestrzeni. Należał Ottonek Ślizień, uczeń szkoły realnej i wielki oryginał, który wszystko lubił robić
dokładnie, a więc np. przez tydzień nie chodził do szkoły, gdyż cały ten
tydzień poświęcił gruntownej nauce gramatyki niemieckiej. Do domu
publicznego jeździł z maleńką walizką zawierającą środki ochronne
i dezynfekcyjne. Pewnego popołudnia członkowie Kompanii poszli do
zakładu fotograficznego pana Napelbauma, aby uwiecznić swe podobizny
na zdjęciu grupowym. Pan Napelbaum - w kurtce aksamitnej z fontaziem i piękną grzywą kruczych włosów - zwykł był mawiać o sobie „my
artyści”. Upozował chłopców na tle pięknych dekoracji z malowanymi
wazami kwiatów i doryckimi kolumnami, odpowiednio poprzesuwał
czarne zasłony na oszklonym suficie za pomocą długiej tyki, poprosił
o przyjemny wyraz twarzy i wlazłszy z głową w czarną płachtę zdjął ruchem magika nakrywkę z oka obiektywu. Zdjęcie wyszło bardzo pięknie.
Tadzio oprawił swoje w ramki i powiesił na ścianie swego pokoju obok
reprodukcji kolorowej obrazu Żmurki „Pycha” (premium tygodnika
„Świat”).
Wszystko na razie szło, jak wspomniałem, bardzo pięknie. Po paru
jednak tygodniach zaczęły się szepty. Wiadomo, że nie ma większych
plotkarzy niż mężczyźni. A gdy do normalnego plotkarstwa dodać ,,dorosłość na wyrost”, która wyżywa się w przesadnej chełpliwości, rezultaty
bywają opłakane. Tajemnicę zwierza się w ścisłym gronie po prostu, tj. bez
żadnego słowa. Później członek ścisłego grona komunikuje ją członkowi
mniej ścisłego grona pod najświętszym słowem honoru, później członek
mniej ścisłego grona przekazuje ją członkowi zupełnie nie ścisłego
grona pod zwykłym słowem honoru. Później idzie słowo bez żadnego
przymiotnika, ażeby wreszcie dotrzeć do uszu zupełnie niepowołanych,
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tj. starszych. Niektórzy z „Cempścia” chodzili do „Wesołego Dragona”
częściej niż potrzeba. I zanadto zasmakowali w wizytach u „Żydcia”
(zdrobniałe od „Żydek”), właściciela piwiarni na ulicy Petropawłowskiej,
dawnej Dominikańskiej, który handlował potajemnie wódką i wpuszczał
chłopców tylnym wejściem. Wreszcie nieraz urządzali partyjki nie tylko
niewinnego preferansa „po czterdziestej”, ale i oczka, czyli uprawiali
hazard. Gdybyż przynajmniej robili to cicho i po kryjomu! Ale gdzie tam:
wkrótce „tout Mińsk” - kanałami i kanalikami tj. przez usłużnych przyjaciół - wiedział o tych praktykach i był przekonany, że „Niektóra Kompania” - to banda pozłacanej młodzieży tracącej czas, zdrowie i pieniądze
na dziwki, wódkę i kartograjstwo. Nad głowami członków „Cempścia”
zaczęły się zbierać chmury. Ale oni nie słyszeli, czy nie chcieli słyszeć
pomruków zbliżającej się burzy.
Wkrótce po powrocie z wakacji Tadzio zaczął chodzić na lekcje tańca.
Metrem był pan Greczanin mający zakład na Jurewskiej. Dziwny to był
nauczyciel tańca. Dziwić się trzeba mianowicie, że pomimo jego lekcji Tadzio w ogóle nauczył się tańczyć. Śpiewając „raz-dwa-trzy, raz-dwa-trzy”
na nutę „Sur les grands flots bleus” uczył walca na trzy pas z przytupywaniem każdego taktu i rysowaniem prawą nogą na posadzce jak cyrklem
dużego półkola co każde drugie „raz”. Poza tym kazał Tadziowi trzymać
prawą rękę tancerki nie w powietrzu, jak to Tadzio widział u dorosłych,
lecz na lewym (Tadzia) biodrze. Na nieśmiałą uwagę chłopca, że nie
widział tancerzy trzymających w ten sposób ręki tancerki, odpowiedział,
że taka jest ostatnia moda. Dopiero później, dzięki bystrej obserwacji no
i wskazówkom starszych a pobłażliwych tancerek, dowiedział się, że się
taktu walca nie akcentuje, że nogi suwają się a nie przytupują i że prawej
ręki tancerki nie opiera się na biodrze. Zgłębił też powoli arkana walca
na dwa pas oraz walca w lewo. Ale to już się stało znacznie później: na
pierwszy wieczorek w „Ognisku” wybrał się będąc całkowicie otumaniony zasadami wpojonymi mu przez pana Greczanina. Obawiał się tylko
jednego: że nie potrafi rozpocząć tańca pod inną melodię niż „Sur les
grands flots bleus”.
Lekcje odbywały się w długiej i wąskiej salce oświetlonej żółtym
światłem jednej lampy naftowej. Pan Greczanin, pękaty Żydek w zatłuszczonym smokingu i kolorowej kamizelce, „za damę” prowadził Tadzia
trzymając swą prawą rękę na lewym biodrze chłopca i nucąc „raz-dwa-trzy”. Jeśli zbiegiem okoliczności nie udało się panu Greczaninowi
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zepsuć swymi początkami przyszłych sukcesów walcowych Tadzia,
to skutki jego nauki mazura były fatalne. Zaraz na pierwszej lekcji
wmówił w Tadzia, że podstawą mazura jest jakieś „wozdusznoje pa“
(tj. pas powietrzne), które się wykonuje pomiędzy drugim a trzecim
taktem, tak że na komendę „trzy” noga zawisa na ułamek sekundy w powietrzu. Uczył mazura śpiewając „raz-dewa-trzy, raz-dewa-trzy” na nutę
mazura z opery „Żizń za caria” Glinki. Gdy w cztery lata później zobaczył
Tadzio tę operę na scenie teatru Marijińskiego w Petersburgu, stwierdził,
że Polacy w operetkowych kontuszach (może ci sami, co w innym akcie
rąbią szablami rosyjskiego bohatera narodowego Susanina) tańczą mazura z wykonaniem „wozdusznego pa”, a więc według zasad wykładanych
przez pana Greczanina. Była to więc poniekąd rehabilitacja mińskiego
metra tańca. Ale to były sprawy późniejsze. Na razie czekała go przykra
niespodzianka. Gdy po pierwszej lekcji zademonstrował w domu swoje
w pocie czoła wykute „wozdusznoje pa”, huragan śmiechu trwał długo,
aż wreszcie pani Irteńska, która jeszcze wtedy tańczyła mazura na balach
i uchodziła za świetną mazurzystkę, powiedziała dobrotliwie:
- W ten sposób tańczą mazura albo Żydzi, albo rosyjscy oficerowie
piechoty, albo tancerze w kafeszantanie.
Ale cóż - przekleństwo pierwszych lekcji Greczanina miało trwać
bardzo długo. Próżno Tadzio obserwował z natężeniem taniec świetnych
mazurzystów, jak Władysława Raczkiewicza lub Eustachego (Taśka)
Jelskiego. Próżno inni dobrzy mazurzyści jak Wacio Jeśman lub Henio Roztropowicz pouczali go, że się mazura nie skacze, lecz tańczy.
Na próżno. Klątwa „wozdusznego pa” wisiała nad nim bez przerwy.
O ile w walcu, a później w tangu doszedł do pewnych wyników - na ogół
dobrych - o tyle w mazurze pozostał niezgrabnym piątoklasistą ze szkoły
tańca pana Greczanina. A w wiele lat później spędzał długie godziny
w bufecie czekając na koniec mazura, którego nie tańczył. Lecz czasem
zdarzało się - już po szeregu kolejek wódki lub koniaku - że decydował
się na zatańczenie mazura. Wtedy albo ku pewnej konsternacji tancerki
tańczył go tak posuwiście, że w ogóle był to spacer po sali bez żadnego
rytmu, albo też - no ale to się zdarzało, rzecz jasna, po bardzo licznych
kolejkach - pozwalał sobie na takie „wozduszne pa” i inne hołubce,
że zwracało to ogólną uwagę sali.
„Niektóra Kompania”, którą odtąd będę nazywał dla krótkości po
prostu „Cempściem”, stanowiła, jak już wspomniano, dość luźną grupę
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sztubacką. Genezą powstania Cempścia było prawdopodobnie „psychofizyczne” prawo wzajemnego przyciągania (które w pewnych okolicznościach i w odniesieniu do pewnych jednostek może się zmienić, jak
się o tym dowiemy, w prawo wzajemnego odpychania). Na razie prawo
przyciągania działało bez zacinań i wyrażało się przede wszystkim
w chodzeniu „kupą”. Szło się „dla kurażu” co najmniej parą, ale najczęściej gromadą. Chodziło się w ten sposób na wieczorki w „Ognisku”,
na partyjkę preferansa czy oczka, na pączki do Eugene’a, na posiedzenia
Towarzystwa. Chodziło się też kupą (mniejszą) do „Wesołego Dragona”
lub „Żydcia”. Chodziło się raz na tydzień zmieniać książki do wypożyczalni mieszczącej się we wspomnianym „Ognisku”. W owych latach
„Ognisko” mieściło się w dole ulicy Jurewskiej nie daleko od słynnego
kafeszantanu „Akwarium”. Lokal „Ogniska” był miły, zaciszny, prawie
wiejski: dwupiętrowy domek drewniany w głębi obszernego ogródka.
Na górze sala „balowa” i pokoje klubowe, na dole bufet i wypożyczalnia
książek.
Pewnego wieczora - a ciemno już było - chłopcy w drodze powrotnej
z wypożyczalni spotkali kroczącego wolno po pochyłości ulicy Jurewskiej pana Stanisława Józefa Wierzbickiego, zachodzącą już sławę starego
Mińska, znanego szeroko w ówczesnej Polsce poetę, który w Mińsku
zajmował się dla chleba adwokaturą. Poznali go pomimo ciemności po
kapeluszu z dużym rondem, po płaszczu kroju peleryny, po dużej sękatej
lasce w ręku. Widać figle dziecinne nie wyparowały z nich jeszcze, bo gdy
zrównali się z Wierzbickim, Wacio Jeśman zaskandował nagle z afektacją
z „Wesela”: „Pan poeta, pan poeta”. (Członkowie Cempścia odczuwali
widowisko Wyspiańskiego głównie od strony rymków). Jeszcze dziś, po
upływie czterdziestu kilku lat, dreszcz przechodzi Tadzia na wspomnienie tego, co się stało. Wierzbicki zatrzymał się na środku ulicy i wrzasnął
wygrażając laską:
- Smarkacze! Kijem was wysmagam!
Nie spodziewając się takiej reakcji chłopcy przyśpieszyli kroku, radzi,
że oburzony poeta twarzy ich nie rozpoznał w ciemności. Gdy znacznie
później Tadzio przypominał sobie tę scenę, zastanawiał się, czy Wierzbicki, którego ówcześni krytycy (np. Antoni Potocki) chwalili nie tylko
za natchnienie poetyckie, lecz i za nieskazitelną formę, użył stosownego
wyrazu „wysmagać”? „Wysmagać” stosuje się ponoć do instrumentu giętkiego, jak rózga, bicz, pejcz, szpicruta, w ostateczności - mokry ręcznik.
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Ale czy można wysmagać kijem? Kijem można raczej wytłuc, wygrzmocić, skórę wyłoić lub wygarbować, zbić na kwaśne jabłko, albo jak się
z rosyjska mówiło - nos rozkwasić. Wszystko, tylko nie wysmagać. Widocznie szewska pasja tak poniosła staruszka, że zapomniał o puryzmie.
Nawiasem mówiąc chodzenie kupą dla kurażu jest kompleksem sztubackim zapuszczającym tak głębokie korzenie, że się go nieraz obserwuje
u ludzi nie tylko dorosłych, lecz nawet starzejących się. Znam ludzi,
którzy za żadne skarby nie pójdą w pojedynkę na zabawę towarzyską, do
teatru, kina, ba - nawet do restauracji lub sklepu. Oczywiście maskują to
instynktem towarzyskim, ale w gruncie jest to sztubacki kompleks lęku
przed wejściem do ludnego miejsca bez asysty.
Nieprawda, że początki są trudne. Nonsens oczywisty! Środek i koniec
są trudne - nigdy początek. Początek jest miodowym miesiącem każdej
akcji, każdej pracy, każdego przedsięwzięcia. Słodkie przeto i fascynujące były pierwsze tygodnie pobytu Tadzia w stowarzyszeniu. Wszystko
bawiło i podniecało. Wprawdzie „Cywilizacja” Buckle’a była nudna
i niezrozumiała, ale i szerloki dawno poszły w kąt. Zaczęła się lektura
poważna. Tak się złożyło, że na pierwszy ogień poszło „Dziecko salonu”
Janusza Korczaka - osobliwa historia młodzieńca z bogatej rodziny,
który uciekając przed pustką mieszczańskiej atmosfery w domu skazuje
siebie na poniewierkę w „slumsach” warszawskich i wreszcie na ostatniej
stronicy dostaje ostrego ataku histerii: „bo pokąsam!”... Tadzio i Moryś
zaczytywali się tą książką. Rzecz ciekawa: nie przejmowała ich groza
nędzy i niesprawiedliwości społecznej. („Towarzystwo Rewolucyjne”
należało do okresu dzieciństwa, a więc już do zamierzchłej przeszłości).
Podniecał ich natomiast element buntu. Młodzieniec, którego w domu
nikt nie rozumiał, który szukał prawdy, buntował się przeciw tyranii ojca,
szanowanego handlowca czy przemysłowca warszawskiego. - A tyrania
polegała głównie na tym, że ojciec chciał, żeby syn pracował zamiast zbijać bąki. Zainteresowanie się chłopców „Dzieckiem salonu” było czysto
teoretyczne. Przy największym wysiłku wyobraźni nie potrafiliby znaleźć w swym własnym życiu jakiejkolwiek analogii do bohatera „Dziecka
salonu”. Żyli w normalnych rodzinach życiem normalnych wyrostków.
Kochali rodziców i byli przez nich kochani. Spadające na nich od czasu
do czasu łagodne kary w postaci wymówek za to lub inne przewinienie,
np. dwójkę w kwartale z łaciny, przyjmowali z całą skruchą i w poczuciu
własnej winy. Było może wśród nich paru chłopców, których życie domowe
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nie całkiem odpowiadało nowoczesnym metodom wychowawczym.
(Jak wiemy Janusz Korczak był wielkim wychowawcą). Ale ci właśnie
nie czytali „Dziecka salonu”, ani w ogóle nic „pozaszkolnego” nie czytali
uważając, że mają pod dostatkiem słowa drukowanego w gimnazjum.
A jednak właśnie normalni chłopcy chowani w normalnej atmosferze
rodzinnej zaczytywali się powieścią Korczaka i dyskutowali to dzieło
z zapałem o wiele większym, niż nudną jak protestanckie kazanie
„Historię cywilizacji” Buckle’a. Było to więc bezinteresowne wałkowanie
problemu dla problemu.
Władek Ślizień był przyjacielem Tadzia, a więc również przyjacielem
jego przyjaciół. Traktował chłopców jak równych sobie, co jednak
nie zmieniało faktu, że był od nich o kilkanaście lat starszy. Rola więc
mentora - „równego z równymi” - narzucała mu się sama przez się.
Dyskusja chłopców nad „Dzieckiem salonu” bardzo go zainteresowała.
Nie dostrzegł abstrakcyjności dyskusji i wziął ją jak najpoważniej do
serca. Uwierzył, że mińscy piąto - i szóstoklasiści mają problemy „dzieci
salonu”. Zdecydował, że musi coś zrobić. Wynikiem tej decyzji był odczyt
pt. „O młodzieży”, który wygłosił na zebraniu Towarzystwa Samokształcenia. Odczyt wzniecił wielkie zainteresowanie. Salon w mieszkaniu
państwa Łopotów zapełnił się szczelnie. Na kanapach zasiadło sporo
ojców, matek i ciotek ciekawych posłuchać, jaki to nowy kawał zgotuje
im Ślizień, uważano go bowiem za złośliwego figlarza - poniekąd za
„enfant terrible” starszego społeczeństwa. Odczyt jak odczyt. Dzisiaj
wywody prelegenta uznano by zapewne - w świetle nowoczesnych metod
wychowawczych - za stek komunałów. W roku 1909-ym i w poczciwym
Mińsku Litewskim wywołały sensację i zgorszenie. Frontem do dzieci!
Rodzice nie rozumieją duszy („psychologii”) swych latorośli! Ojciec
powinien godziny spędzane na drzemce poobiedniej lub partii winta
w klubie poświęcać trosce o duchowe potrzeby syna! Matka, zamiast
myśleć o strojach i plotkach, powinna... I tak dalej. Sztubacy gorąco
oklaskiwali prelegenta. Najgoręcej klaskali ci, którzy żyli z rodzicami
w najlepszej komitywie. Rzecz ludzka. Chłopcy nie czytali jeszcze Oskara
Wilde’a, ale czuli instynktownie mądrość powiedzenia, że słuchanie, jak
ktoś wymyśla najbliższym krewnym, jest wielką przyjemnością. Starsi
przyjęli odczyt głuchym milczeniem. Tylko doktorowa Janowska obruszyła się na wzmiankę o drzemce poobiedniej i zauważyła z przekąsem,
że ciężko pracujący na utrzymanie domu ojciec rodziny ma chyba prawo
210

pawlikowski_dziecinstwo.indd 210

2011-11-29 02:33:19

Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego

do godziny odpoczynku po obiedzie. Milczenie starszych nie było, rzecz
jasna, aprobatą. Wkrótce rozeszło się po mieście, że Władek Ślizień buntuje i demoralizuje młodzież.
Po popisie Śliźnia Tadzio pomyślał, że czym ma być gorszy od swego
mentora. Opracował więc i wygłosił na zebraniu w salonie państwa
Garglinowiczów swój własny odczyt pt. „O prawdziwym koleżeństwie”.
Wykład był dość mętny, ale za to krótki, czym się dodatnio różnił od
prawdziwych odczytów, które wygłaszali dorośli. Teza odczytu była
dość prosta i, choć ubrana w zawiłości ówczesnej wzorowej prozy, dałaby się streścić w starym przykazaniu „choćby cię smażono w smole”.
Po odczycie zagrzmiała burza oklasków. Po burzy oklasków zaczęła się
dyskusja. Dyskusja wykazała, jak złudne mogą być oklaski. Dyskutanci, przeważnie jawni lub tajni wrogowie Cempścia (a wśród nich tzw.
członkowie honorowi, o których będzie jeszcze mowa) nie pozostawili
suchej nitki na prelegencie. Oskarżyli go o bezideowość jego koncepcji
prawdziwego koleżeństwa. Czy kolega Irteński myśli sobie - pytali zjadliwie - że koleżeństwo polega na tolerowaniu niemoralnych uczynków
przyjaciół?... Myli się kolega Irteński! Prawdziwe koleżeństwo to spójnia
ideowa. Jesteśmy zrzeszeniem samokształcenia w najszerszym słowa tego
znaczeniu. Musimy kształcić zarówno umysł, jak wolę, unikać czynów
niemoralnych, strzec czystości obyczajów - własnej i kolegów. I myli się
kolega Irteński sądząc, że jest dobrym kolegą, jeżeli patrzy przez palce jak
jego przyjaciele uprawiają kartograjstwo lub może nawet gorszą rozpustę
zamiast... Tadzio nie miał wprawy w polemice, toteż skoncentrowany
obstrzał zbił go z tropu. Replikował słabo. Jąkał się i powtarzał. Opuścił
zebranie z niesmakiem. Po drodze do domu odnajdywał poniewczasie jak to się często zdarza - świetne i błyskotliwe kontrargumenty na zarzuty
oponentów. Technika polemiki zaćmiła mu zawoalowany a istotny sens
zarzutów. Wciąż nie widział gromadzących się nad głowami Cempścia
chmur.
Poza Towarzystwem Samokształcenia, które nie kształciło, i wizytami u „Wesołego Dragona”, których wartość kształcąca była raczej
względna, trzeba było chodzić do gimnazjum i uczyć się. Po przejściu do
piątej klasy i aż do ukończenia szkoły rozdwojenie jaźni było całkowite.
Tadzio przekonał się, że gimnazjum to zło konieczne, przez które trzeba przejść jak najprędzej, żeby wreszcie stać się człowiekiem wolnym,
tj. studentem. Figle szkolne i pozaszkolne wywietrzały. Sasza Zenowicz
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pozostał w czwartej klasie na drugi rok. Nie było żadnego zerwania:
po prostu między Tadziem i Saszą rozwarła się przepaść, która istniała
między czwartą a piątą klasą. Witali się przyjaźnie w korytarzu w czasie
pauz, ale o wspólnych wycieczkach i wzajemnych odwiedzinach nie było
już mowy. Tadzio zauważył nawet ze zdziwieniem, że Sasza czuje się
w jego towarzystwie zażenowany i nieśmiały, czego dawniej nigdy nie
było - odwrotnie - jeszcze przed rokiem właśnie Sasza był stroną aktywną
i władczą przyjacielskiej pary. Dziś Sasza w lot zrozumiał - z subtelnością,
która u sztubaków jest bardzo silnie rozwinięta - że Tadzio należy już do
innego, niedostępnego dla Saszy świata. Kolegą ławkowym Tadzia stał
się Bohdan Wańkowicz. Przedwstępne konferencje członków Cempścia
odbywały się albo przy paleniu papierosa w klozecie, albo po lekcjach na rogu Zacharzewskiej i Gubernatorskiej. Stosunek Tadzia do kolegów
Rosjan i Żydów był poprawny, czasem nawet przyjazny, miał jednak
wyraźną granicę: był nią dzwonek po ostatniej lekcji.
W pewną sobotę przed adwentem odbył się w „Ognisku” wieczorek
tańcujący - pierwszy wieczorek, na którym Tadzio miał się popisać sztuką
taneczną nabytą w szkole tańców pana Greczanina. Już na tydzień przed
tą sobotą paczkę Tadzia ogarnęła gorączka. Każdy z nich miał panienkę,
w której się kochał. (Oficjalną miłością Tadzia była z powrotem Mania
Popławska). To było stroną sentymentalną stanu podgorączkowego. Ale
były też strony praktyczne. Trzeba było myśleć o lakierkach - bo jakże iść
na bal w zwykłych, choćby najlepiej wyszuwaksowanych butach? O białych glansowanych rękawiczkach, o odświeżeniu mundurka, o zdobyciu
50 kopiejek na wstęp, 15 kopiejek na szatnię i całego rubla na nie przewidziane wydatki, tj. bukiecik dla ukochanej, ciastko lub - kieliszek wódki
w bufecie („dla kurażu”). Doświadczeni koledzy, jak Edzio Tarasowicz
lub Władek Janowski, którzy mieli za sobą co najmniej jeden „karnawał”,
twierdzili ponadto, że trzeba jeszcze mieć w zapasie pół rubla na dorożkę, jeżeliby się udało odwozić ukochaną do domu. Tadzio słuchał o tej
dorożce z zapartym
oddechem, nie wiedział bowiem jeszcze, że są to zwykłe przechwałki.
Z tą dorożką kończyło się na niczym, bo zasady moralności były surowe
i zawsze w ostatniej chwili zjawiała się, jak spod ziemi, jakaś ciotka lub
koleżanka i kładła kres marzeniom. Czasem, mówili bywalcy, po panienkę przychodzi służąca, a przeto trzeba mieć dodatkowego półrubla na
podkupienie jej. Do tego też nigdy nie dochodziło. Tadzio jeszcze jednak
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o tym nie wiedział. Tak czy inaczej trzeba było pieniędzy, zawrotnej sumy
około dwu rubli, a z tym każdy z chłopców, najlepiej nawet usytuowany,
miewał w okresie balików poważne kłopoty. W tym miejscu zaznaczę,
że plotka, jakoby Cempść był młodzieżą złotą czy pozłacaną, nie miała
żadnych podstaw. Ci spośród Cempścia, którzy mieli najzamożniejszych
rodziców, byli najkrócej trzymani i mieli najmniej pieniędzy kieszonkowych. Wszyscy bez wyjątku musieli się liczyć z każdą kopiejką. Największe orgie nie przekraczały jednego rubla „z pyska”, a najpoważniejsza
przegrana w hazard, jaką kiedykolwiek zanotowały kroniki Cempścia,
wynosiła cztery ruble.
Nareszcie przyszedł dzień upragniony. Pieniądze zostały zdobyte,
rękawiczki kupione lub wyczyszczone w benzynie, mundurek wyszczotkowany, spodnie wyprasowane - oczywiście własnoręcznie i oczywiście
„przez mokry ręcznik”. Towarzyszami pierwszej wyprawy Tadzia na wieczorek (kupą!) byli Wacio Jeśman i Bohdan Wańkowicz, mieszkający na
stancji u swego kuzyna, młodego adwokata Władysława Osiecimskiego.
Był to człowiek ponad wiek swój poważny, małomówny, nawet mrukliwy, a ponieważ przypadła mu rola opiekuna chłopców, których rodzice
mieszkali na wsi, więc poczucie odpowiedzialności jeszcze pogłębiało
jego powagę. Trzymał chłopców krótko. Bohdan - dowcipny, serdeczny
a równocześnie trochę zamknięty w sobie i trochę oryginał (lub raczej
materiał na przyszłego oryginała) miał już swoją filozofię życiową. Była to
filozofia nie tyle niesprzeciwiania się złu (tj. starszym), ile koegzystencji
z tym złem. Osiecimski nie miał z nim kłopotu. Inaczej Wacio. Tańczył
i prowadził świetnie mazura, kochał się na zabój i po kolei we wszystkich
panienkach, znał drogę i do „Żydcia” i do „Wesołego Dragona”. Ponadto
brał udział, razem z Bohdanem, w artystycznym życiu gimnazjum: obaj
grali w uczniowskiej orkiestrze dętej na olbrzymich trąbach basowych.
Wszystko to zabierało moc czasu, więc choć zdolny, przynosił ze szkoły
coraz gorsze stopnie. Był lekkomyślny. Kariera jego w mińskim gimnazjum miała się wkrótce skończyć smutno.
Tej to pamiętnej soboty o godzinie 5-ej (wieczorki uczniowskie zaczynały się o 6-ej a kończyły przed północą) Tadzio wstąpił po Wacia
i Bohdana. Ujrzał ze zdziwieniem, że nie są jeszcze gotowi. Bohdan
wprawdzie majstrował coś koło mundurka, ale Wacio siedział na łóżku
w koszuli z wyrazem najczarniejszej rozpaczy i rezygnacji. Co się stało?
Okazało się, że „Władek (Osiecimski) nie chce dać rubla”, a wszelkie inne
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źródła pożyczkowe zawiodły. Tadzio zasępił się razem z nimi. To nie była
kwestia osobistej tragedii Wacia, lecz kwestia powodzenia całej zabawy.
Wieczorek bez Wacia nie byłby wieczorkiem. Kto poprowadzi mazura
i kotyliona? Chybaż nie ten ślamazara Pafnucy?
Nagle Wacio, który, jak wszyscy ludzie lekkomyślni, miewał łatwe przeskoki z dna depresji na szczyty rozpaczliwej energii i który nadto posiadał
zmysł humoru, zerwał się z łóżka i oznajmił:
- Pójdę raz jeszcze do Władka. Cóż on sobie myśli? Że winien mu jestem
te głupie cztery ruble, to nie mogę go poprosić o piątego?
Naciągnął kurtkę i podszedł ku drzwiom. Przy drzwiach zatrzymał
się. Czyżby stchórzył? Nie. Zmysł humoru i niewątpliwa żyłka aktorska (był niezrównanym opowiadaczem bajek białoruskich) sprawiły,
że przed udaniem się do Władka zademonstrował kolegom generalną
próbę nieprzyjemnej rozmowy. Stanął w pozie przygarbionej, odchrząknął i powiedział głosem przytłumionym:
- Władek, daj rubla.
I nagle zmieniając postawę i głos i imitując zgorszenie Osiecimskiego,
zapytał:
- Na co tobie?...
(To „Władek, daj rubla” i „Na co tobie” stało się na długie lata ulubionym kawałem sztubackim. I nie tylko sztubackim).
Po kilku minutach Wacio wrócił czerwony jak po łaźni parowej,
ale z upragnionym rublem w garści. Poszli do „Ogniska”.
Czy mam opisywać jak serce biło Tadziowi, gdy drapiąc się po schodach
drewnianych słyszał spadające z góry żałosne, ale potężne dźwięki inauguracyjnego marsza „Gladiator”, wykonywanego przez orkiestrę rżniętą
czterech Żydków? Marsz ten był wtedy modny i wyparł oklepaną już
a równie żałosną „Tęsknotę po ojczyźnie”. Wzdłuż ścian sali siedziały już
panienki, wszystkie bez wyjątku uczennice gimnazjum prywatnego pani
Skoworodnikowej. Zwano je „skoworonkami”. Tadzio był tak wzruszony,
że długi szereg różowych, białych i niebieskich sukienek zlał się w jedną
kolorową girlandę. Po chwili dopiero zaczął rozróżniać twarzyczki - długie rzęsy panny Malkiewiczówny, siostry Zdzisia; różowy buziak Zosi
Fedorowiczówny; klasyczny profil panny Kontkowskiej; płonące „jak
roratne świece” ślepki Wańdzi Staroniewiczówny, kuzynki Stasia; skośne
oczki Irenki Kowerskiej; a wreszcie piękną jak sen jaki złoty główkę
kamei greckiej tj. Mani Popławskiej.
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Czy mam opisywać pierwszy walc, bez figur, zawsze minorowy i jękliwy,
jakieś „Na sopkach Mandżurii”, albo „Marzenia jesienne”, albo „Oczekiwanie”? Rzecz dziwna: walce straussowskie nie były wtedy w modzie.
Uważano je za stare i oklepane. Renesans Straussa nastąpił dopiero po
pierwszej wojnie, łącznie z renesansem starych operetek. Za tamtych
czasów najpiękniejsze walce operetkowe były modne w ciągu jednego
sezonu i już w roku następnym szły do lamusa lub na głęboką prowincję, a o straussowskich nikt w ogóle słyszeć nie chciał. Dziś nastąpiła,
jak wiemy, pełna rehabilitacja Straussa, a o „Marzeniach jesiennych”
lub „Sopkach Mandżurii” pamiętają tylko ludzie o tak fenomenalnej
pamięci jak autor niniejszej kroniki.
Tadzio chciał zatańczyć pierwszego walca z Manią, ale go ktoś uprzedził. Rozglądając się bezradnie spotkał ogniste spojrzenie i uśmiech
karminowych usteczek Wandzi Staroniewiczówny. Skłonił się nieśmiało.
Jak na pierwszego walca, tańczonego bez pomocy Greczanina, wybrał
dobrze. Tancerka prowadziła go nie gorzej od nieszczęsnego metra tańca.
No i nowy nauczyciel był „ładny i niesrogi”. W lot zrozumiała kłopoty Tadzia. Uśmiechając się chytrze i paplając trzy po trzy - była najbardziej wygadaną ze wszystkich „skoworonek” - potrafiła odpowiednim naciskiem
białej rączki i ramienia wtajemniczyć Tadzia w rytm walca w ciągu paru
minut lepiej, niż to zrobił pan Greczanin w ciągu wielu godzin. Tańcząc
z Wandzią Tadzio czuł pod prawą dłonią sztywny pancerz gorsetu. Jak
się miał wkrótce przekonać, wszystkie panienki, z wyjątkiem Zosi Fedorowiczówny, nosiły gorsety, chociaż już w drugiej połowie XVIII wieku
„Monitor Warszawski” skarżył się na „zwyczaj dzieciom nader szkodliwy, że je matki sznurówkami wycieńczają”.
Czy mam opisywać kotylion prowadzony przez Wacia z gracją i werwą?
A w kotylionie - tę chwilę rozkoszną, gdy mała rączka Mani Popławskiej
z ledwie uchwytnymi śladami niewywabionego atramentu na różowych
paluszkach przypinała Tadziowi do piersi order kotylionowy - gwiazdę
ze złotego i srebrnego papieru? Gdy w dwadzieścia lat później przypinano
mu do fraka złoty krzyż zasługi, nie czuł nawet tysiącznej części tego
wzruszenia, które czuł wtedy - w „Ognisku” na Jurewskiej.
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Rozdział XV

Odłam

Kto z nas nie wierzy - mówiąc z ręką na sercu - w duchy i przeczucia?
Kto z nas nie jest przesądny? Zastrzeżmy się od razu, że wiara w zjawiska
nadprzyrodzone nie ma nic wspólnego ze stopniem inteligencji. Znałem
ludzi mądrych i światłych, którzy, jak Andrzej Niemojewski, lub słynny
wenerolog warszawski dr Watraszewski, pisujący pod pseudonimem
Habdanka, zajmowali się z pasją spirytyzmem. Odwrotnie - znałem
notorycznych durniów, którzy śmiali się ze spirytystów uważając ich za
durniów. Znałem niedowiarków, którzy nie tylko kręcili stoliki i „ekierki”, lecz byli w ogóle przesądni jak ciemne baby wiejskie. I znałem ludzi
głęboko wierzących, którzy na użytek prywatny bali się trzynastki i chodzili do wróżek. Każdy myśliwy
- bez względu na środowisko, w którym wyrósł - musi być przesądny.
Freud objaśnia, że źródłem przesądów są czynniki psychopatologiczne.
Może ma rację, choć osobiście wolałbym inne wyjaśnienie. Mam sentyment do przesądów
- własnych i cudzych. Są one dla mnie błyskami skromnej domowej
poezji. Bez tej „psychopatologii życia codziennego” byłoby nudno i szaro
na świecie.
Babunia Irteńska, wierna córka Kościoła rzymskokatolickiego, była
bardzo przesądna. Każdy pasjans - a kładła po kilkadziesiąt pasjansów
dziennie - miał jakąś „intencję” czyli był wróżbą. Nigdy nie rozpoczęła
ważniejszej sprawy ani nie ruszyła w dalszą podróż w poniedziałek,
ponieważ był to dzień feralny. Obcinała paznokcie wyłącznie w piątek,
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był to bowiem dzień szczęśliwy do tego rodzaju czynności. Wierzyła,
że podanie ostrej rzeczy - igły, nożyczek lub scyzoryka - wróży kłótnię i że
osobie, której się taki ostry przedmiot podaje, należy dać lekkiego klapsa,
aby w ten sposób kłótnię skonsumować. Wierzyła, że w sobotę słońce
musi się ukazać choćby na krótką chwilę, gdyż jest to dzień poświęcony
Matce Boskiej. No i wierzyła, rzecz jasna, że liście osiny drżą dlatego, że
się na niej Judasz powiesił. Niektóre z przesądów babuni miały podstawę naukową. Tak np. wierzyła święcie, że stan pogody w dniu zmiany
kwadry księżyca przesądza o pogodzie w ciągu całej dalszej kwadry. Gdy
Tadzio, pilny uczeń materialisty Mitki Przysieckiego, pokpiwał sobie
z tych wpływów kosmicznych, stryj Eustachy karcił go surowo:
- Nie masz się z czego śmiać. Chyba uczyli cię w gimnazjum, jak wielki
wpływ ma księżyc na przypływy i odpływy morza.
- Ależ stryjaszeczku - bronił się Tadzio - nie przeczę, że księżyc może
mieć wpływ na pogodę, ale ten wpływ polega na sile przyciągania i nie
ma nic wspólnego ze stopniem zaciemnienia czy rozjaśnienia księżycowej
tarczy... A gdyby nawet światło księżyca grało tu jakąś rolę, to przecież, na
miły Bóg, cień na tarczy księżycowej przesuwa się bez przerwy i stopniowo, a nie - pstryk! - jak w latarni czarnoksięskiej akurat w dniu zmiany
kwadry, która jest tylko konwencją kalendarzową, a nie...
- No dobrze już, dobrze - mruczał stryjaszek - jesteś bardzo wygadany,
ale to jeszcze nie racja, żeby drażnić babunię.
Pan Irteński miał tylko jeden przesąd. Na ogół spał mocno i bez marzeń
sennych. Skoro jednak miał sen i śnił mu się ktoś ze starszych krewnych
lub znajomych, nie lubił tego i twierdził, że taki sen wróży śmierć rychłą
osoby, która mu się przyśniła. Podobno sny takie sprawdziły się kilka
razy.
Pani lrteńska była na pozór wielką realistką. W miarę podrastania dzieci
coraz bardziej zaniedbywała praktyki religijne. Stosunek jej do kleru był
nacechowany dobroduszną ironią. Kpiła też ze wszelkich spirytyzmów,
wróżb i przesądów. A jednak - myślał Tadzio - jej ślubowanie przed kopią
Madonny Murilla powróciło go cudem do zdrowia. A jednak zmarszczyła się, gdy ujrzała złowróżbną „zawiązkę” na poletku żyta graniczącym
z folwarkiem Tumiłowiczów. Aż zdarzył się wypadek, gdy pani Irteńska
uwierzyła w przeczucia. Stało się to w listopadzie 1909 roku. Pan Irteński
i Tadzio byli w Mińsku. Tadzio trwał pogrążony po uszy w fascynującym życiu Cempścia. Pani Irteńska wybrała się na tydzień do Baćkowa
217

pawlikowski_dziecinstwo.indd 217

2011-11-29 02:33:20

Michał K. Pawlikowski

dla załatwienia jakichś spraw gospodarskich. Aby połączyć przyjemne
z pożytecznym zabrała ze sobą Jadwinię i kilku młodych ludzi, między
innymi Władka Śliźnia i Bohdana Kusztelana. (Pan Irteński mruczał,
jak zwykle, pod wąsem: „Wieczna majówka - nawet w listopadzie”).
Wycieczka na wieś, choć w porze tak bardzo nieodpowiedniej, udała się.
Listopad tego roku był wyjątkowo piękny - mroźny i słoneczny. W dzień
pani Irteńska załatwiała sprawy gospodarcze, a młodzież jeździła konno
lub spacerowała po parku i lesie. Wieczorem po kolacji grano w ciotkę
lub cenzurowanego, Kusztelan opowiadał kawały, Ślizień recytował
monologi, jak np. klasyczną rozmowę pijanego z księżycem, Jadwinia
deklamowała Staffa i Tetmajera. Ostatniego wieczora przed powrotem do
Mińska towarzystwo siedziało w pokoju jadalnym gawędząc przy lampce
starego miodu z piwnic pana Staroniewicza. W sąsiednim pokoju drwa
w kominie paliły się z sykiem i trzaskiem. Nastrój był wesoły i beztroski. Nagle coś uderzyło w okno z takim łoskotem, że szyby zadzwoniły
i zatrzęsły się ramy. Hałas był tak niespodziewany, że nawet zawsze spokojny Kusztelan podskoczył nerwowo na krześle. Pani Irteńska zbladła
i zerwawszy się z miejsca krzyknęła:
- Na pewno stało się jakieś nieszczęście w rodzinie!
Ślizień wzruszył ramionami, mruknął coś pod nosem i podszedł do
okna. Szyby były całe. Otworzył okno i wyjrzał. Noc była czarna, bezwietrzna i zimna. Żadnych głosów czy szmerów. Ponieważ okno było
niskie, więc wyskoczył do ogrodu i zaświeciwszy zapałką szukał śladów
pod oknem. Nic nie znalazł.
- Pewno jakiś ptak uderzył w okno - odezwał się Kusztelan.
- Jaki tam ptak! Ptak nie ćma, co leci na światło - mówiła pani Irteńska
- jestem pewna, że stało się jakieś nieszczęście.
Ślizień wdrapał się z powrotem do pokoju, otrzepał ubranie i wyjął
zegarek.
- Pięć minut po jedenastej - powiedział.
Równo o jedenastej tego wieczora w pustym dworze wyszokiańskim,
gdzieś w odległej o trzysta wiorst guberni kowieńskiej, zastrzelił się wuj
Mieczysław Świętorzecki.
Pan Irteński dostał depeszę w godzinę po wypadku i zaraz zatelegrafował do żony do Baćkowa. Wuj Mieczyk strzelił sobie w skroń z brauninga
i żył jeszcze dwa dni. Żył więc jeszcze, gdy państwo Irteńscy przyjechali
do Wyszokian, gdzie wuj Mieczyk mieszkał od paru miesięcy prowadząc,
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jako plenipotent Aleksandra Lubańskiego, parcelację kupionego na
spekulację majątku. Ekonom, który wpadł do pokoju na odgłos strzału,
powiedział, że samobójca zdołał wyszeptać przed utratą przytomności:
„Posłać telegram Irteńskiej”.
Różne były wersje co do przyczyn samobójstwa. Znaleziono na stole
niedokończony list pisany przez samobójcę do Lubańskiego. Z treści
listu wynikało, że wuj Mieczyk zarzucał pryncypałowi jakieś szachrajstwa. Czy jednak mogło to być powodem samobójstwa? Szeptano więc
o spóźnionej a nieodwzajemnionej miłości do młodszej o dwadzieścia
kilka lat dziewczyny. Cokolwiek było przyczyną, dom Irteńskich okrył
się żałobą. Mówiliśmy już, że wuj Mieczyk był najukochańszym bratem
pani Irteńskiej i jedynym zapewne Świętorzeckim, do którego pan
Irteński żywił braterskie uczucia. Samobójstwo Mieczysława Świętorzeckiego było dla Tadzia wstrząsem potrójnym. Po pierwsze, wyobrażał sobie w naiwności buntowniczo-szczenięcego ducha, że wujaszek
Mieczyk jest „realistą”, wyprutym ze wszelkiej romantyczności, i nie
mógł zrozumieć, jak właśnie ten człowiek mógł odebrać sobie życie.
Po drugie, zorientował się - jak to zwykle bywa za późno - że wujaszek
Mieczyk był najbardziej przezeń ukochanym spośród wszystkich wujaszków i stryjaszków. Wreszcie - śmierć tragiczna wuja była pierwszą,
po dorosłemu odczutą, śmiercią osoby bliskiej. W ciągu tygodnia
chłopiec chodził jak struty. A po tygodniu... Trudno: młodość inaczej
przyjmuje śmierć drogiej osoby, niż wiek podeszły lub starość. Rzecz
jasna i znana. Po tygodniu Tadzio pogrążył się z powrotem w życiu
Cempścia. Śmierć jednak wuja Mieczyka pozostawiła w nim na zawsze
maleńką niezabliźnioną rankę, maleńkie miejsce, bardzo czułe na
najmniejsze dotknięcie. Mógł miesiącami o tym nie myśleć, lecz nawet
po upływie kilkudziesięciu lat, ilekroć ktokolwiek wspomniał przy nim
Mieczysława Świętorzeckiego, tylekroć piekący ból wracał na nowo
i czuł w duszy pustkę niepowetowanej straty.
Mówiliśmy już o gromadzących się nad głowami członków Cempścia
chmurach. Pomruki zbliżającej się burzy odzywały się już nieraz, ale
chłopcy tego nie słyszeli, czy może nie chcieli słyszeć. Aż wreszcie rozległ
się pierwszy grzmot. Grzmotem tym był odczyt Stasia Staroniewicza
na zebraniu Towarzystwa, w mieszkaniu państwa Łopotów. Zapowiedź
odczytu nikogo nie zastanowiła. Jeżeli Tadzio Irteński miał odczyt, to
czemu Staś Staroniewicz nie miał mieć odczytu? Dziwiono się tylko,
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że Staś na pytanie, jaki jest temat odczytu, uśmiechał się mrużąc oczy
i mówił: „Zobaczycie”.
Przyszedł dzień odczytu i bomba pękła. To, co Staś nazwał odczytem,
było nie odczytem, ale ohydnym paszkwilem ubranym w formę literacką.
Gdy prelegent ogłosił tytuł: „Kilka słów o „Niektórej Kompanii”, po salonie przeszedł szmerek i oczy skierowały się w stronę kąta, gdzie zasiadali
członkowie Cempścia. Nie nazywając nikogo z imienia lub nazwiska Staś
dał zjadliwą charakterystykę każdego z cempściowców. Tak np. o Władku
Janowskim, chłopcu bardzo przystojnym i cieszącym się powodzeniem
zarówno u „skoworonek”, jak i u mińskich Żydóweczek, lecz trzymającym
się nieco pochyło, powiedział, że jest „zgarbiony pod ciężarem nałogów”.
Potem przyszła lista wszystkich występków Cempścia. Hazardowa gra
w oczko. Wizyty u „Żydcia” i „Wesołego Dragona”. Straszliwe przestępstwo
niedyskrecji popełnione przez kogoś w stosunku do jednej ze „skoworonek”: niegodziwy ten człowiek miał chwalić się kolegom, że wycałował
panienkę w bramie domu. Nieprzystojne anegdoty. Redagowanie jednodniówki pornograficznej - w jednym egzemplarzu rękopisu - pt. „Przetyczka”. (Organ ten zasilali swymi artykułami i wierszykami Tadzio Irteński,
Wacio Jeśman i Henio Węcławowicz). Słowem - lista zbrodni Cempścia
była pełna. Wszystko to, co dotąd szeptały po kątach ciocie i mamusie przy
potakującym podlizywaniu się ich potulnych latorośli, zostało ogłoszone
publicznie. „Niektórą Kompanię” zdemaskowano. A zdemaskowania
dokonał jej własny członek, a więc świadek koronny - człowiek, któremu
Cempść zwierzał się pod najświętszym słowem honoru ze wszystkich tajemnic. Gdy Staroniewicz skończył i drżącymi trochę rękami zbierał kartki
odczytanej prelekcji, przez kilka minut trwała cisza. Później - wciąż w ciszy
- sala rozdzieliła się na dwie części. Większość składała się z mamuś, cioć
i potulnych, którzy wkrótce mieli otrzymać nazwę „lizusów”. Mniejszość
z członków Cempścia i kilku niezdecydowanych. Milczenie przerwał Moryś pytając głosem drżącym z oburzenia:
- Co to ma znaczyć?
Na to Staroniewicz odparł tonem wyzywającym:
- To znaczy, że w ten sposób powiedziałem „do widzenia” Niektórej
Kompanii.
Po tym krótkim dialogu wszyscy zaczęli gadać naraz i poszczególne
głosy utonęły we wrzawie ogólnej. Po chwili Moryś odwołał członków
Cempścia do przedpokoju:
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- To oburzające! Nikt z nas nie powinien mu ręki podawać!
- Trzeba mu dać w mordę - zaproponował Tadzio.
- To szpieg - powiedział Icek - umyślnie wstąpił do naszej kompanii,
żeby szpiegować, a potem oszczekać nas publicznie.
- Dać mu w pysk - powtórzył Tadzio z uporem prozelity.
Icek był praktyczniejszy:
- Po takiej świni i szpiegu można się wszystkiego spodziewać: dasz mu
w pysk, a doniesie w gimnazjum. Lepiej rzuć mu w twarz rękawiczkę:
- Kiedy ja nie mam rękawiczki.
W odpowiedzi Icek wyciągnął z kieszeni mundurka pomiętą i brudną
rękawiczkę „balową” i wręczył ją Tadziowi. Wrócili do salonu. Tadzio
podszedł do Staroniewicza, krzyknął: „Szpieg!” i cisnął mu w twarz
rękawiczką. Staroniewicz skrzywił się pogardliwie i rzekł:
- Od dzieci nie przyjmuję wyzwania.
Na co Tadzio:
- Nie wyzywałem pana, ale dałem panu w twarz rękawiczką.
Odtąd do Staroniewicza przylgnęło przezwisko „Szpieg”. A ponieważ
nie reagował na zniewagę czynnie, więc uznano go ponadto za człowieka
niehonorowego.
Nazajutrz cały Cempść zebrał się na stancji u Morysia. Omawiano niecne i zdradzieckie wystąpienie „szpiega” i złorzeczono mu odpowiednio.
Przyjęto jednomyślnie dwie uchwały: 1) zerwać wszelkie stosunki ze Staroniewiczem i pod żadnym pozorem nie rozmawiać z nim i nie podawać
mu ręki; 2) zamazać atramentem twarz „Szpiega” na zdjęciu grupowym
zrobionym przed kilku tygodniami zaledwie w zakładzie Napelbauma
i napisać „szpieg”. Uchwała numer drugi zapadła na wniosek Tadzia,
który przypomniał sobie zamalowany czarną farbą portret zdrajcy
Marino Faliero w pałacu dożów w Wenecji. Przez dalszych dziewięć lat
wisiało w pokoju Tadzia zdjęcie grupowe z czarną plamką zamiast twarzy
„Szpiega” i z napisem „szpieg”, budząc zaciekawienie gości, którzy nie
znali dziejów „Niektórej Kompanii”.
Ponieważ w kronice niniejszej nie będę już miał okazji wspominać
„Szpiega”, skreślę więc tu - gwoli zaspokojenia ciekawości czytelnika dalsze jego dzieje na gruncie mińskim. Zdawałoby się, że po odważnym
zdemaskowaniu Cempścia w salonie państwa Łopotów Staś Staroniewicz
będzie pupilkiem starszego społeczeństwa i jednym z przywódców
potulnych, którzy, jak to zwykle potulni, stanowią większość wśród
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młodzieży. Tymczasem stało się inaczej. Staś odsunął się całkowicie od
życia sztubaków polskich. Wybrał samotność. Nikt ani wtenczas, ani
potem nie wiedział na pewno, czy był to wybór całkiem dobrowolny,
czy też podyktowany przez czynniki od woli jego niezależne. Chodzi
o to, że przezwisko „szpieg” przylgnęło do niego. A wyraz ten ma, jak
wiemy, wydźwięk bardzo nieprzyjemny. Najbardziej potulni z potulnych odnosili się do niego z rezerwą. I chodzi o to, że bynajmniej nie
całe starsze społeczeństwo potępiało Cempść. Nikt, rzecz jasna, nie
pochwalał bez zastrzeżeń wizyt u „Wesołego Dragona” lub pijaństwa,
ale bardziej liberalni uważali, że wczesna młodość musi się wyszumieć.
Byli nawet tacy wolnomyśliciele, którzy głosili, że lepiej jeżeli szesnasto
i siedemnastolatki chodzą na dziwki, niż żeby się mieli oddawać nałogowi sekretnemu wieku chłopięcego. A „odczyt” Staroniewicza uważali
za postępek niekoleżeński i donosicielski. Rzecz ciekawa, że nie tylko
stryjeczna siostra jego Wandzia, lecz rodzona siostra stanęły po stronie
Cempścia. Słowem - dokoła „Szpiega” wytworzyła się pustka. Na domiar
złego pustka ta nie wystarczała bardziej agresywnym cempściowcom;
przy każdej okazji, na korytarzu gimnazjum, na ulicy, w klozecie (który
był rodzajem klubu szkolnego) witał go pogardliwy okrzyk: „Szpieg”.
Razu pewnego doszło do bójki w klozecie. Staś nie wytrzymał i gdy
mu Tadzio krzyknął: „Szpieg!” - uderzył dręczyciela. Tadzio naturalnie
oddał. Obecny przy zajściu Icek dał Stasiowi w ucho tak mocno, że się
biedak zatoczył potrącając rosyjskiego przyjaciela Cempścia Kalikina.
Kalikin „poprawił” z drugiej strony. Rosjanin nie miał oczywiście pojęcia
o co chodzi, ale rad był przyłączyć się do bójki po stronie swych polskich
przyjaciół. Mając przed sobą siłę złego na jednego „Szpieg” zrejterował.
Cempść odzierżył więc pole, ale w godzinę później dowiedział się, że zajście mogło mieć skutki bardzo opłakane. Staś popędził na górę do klasy
i po drodze spotkał Henia Roztropowicza, jak i on siódmoklasistę i prezesa Towarzystwa. Co się stało? - spytał Henio, widząc, że Staś jest blady
i drży na całym ciele. Ten odparł, że ma dość systematycznej naganki ze
strony „Niektórej Kompanii”, że przed chwilą został w klozecie osaczony
przez całą gromadę „tych chuliganów” i pobity, i że idzie do dyrektora ze
skargą. (Jak widać Icek nie był zbyt daleki prawdy, gdy w swoim czasie
ostrzegał: „dasz mu w pysk, a doniesie w gimnazjum”). Henio przeraził
się. Dochodzenie władz szkolnych w sprawie bójki mogłoby po nitce do
kłębka dojść - jeśli nie do wykrycia tajnej organizacji, to co najmniej
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do ujawnienia jakichś nielegalnych zgromadzeń wśród sztubaków polskich. Umitygował więc Stasia tłumacząc, że nie wolno Polakowi wciągać
rosyjskich władz szkolnych do sporów polskich. Staś uspokoił się i na tym
się zajście skończyło. Henio uprosił chłopców, aby zaprzestali molestowania „Szpiega”.
W półtora roku później Staś skończył gimnazjum i znikł z Mińska.
Nikt z cempściowców nigdy go już nie spotkał i zresztą nie interesował się
jego losami. „Piwnica Reńska” jego ojca prosperowała aż do ostatecznego
opuszczenia Mińska przez Polaków. Nazajutrz jednak po wybuchu wojny
1914 pan Jan Staroniewicz (ojciec) wpadł późnym wieczorem do mieszkania Irteńskich błagając o pomoc. Gubernator chce go z całą rodziną
wysiedlić w głąb Rosji jako austriackiego poddanego. Pan Irteński bardzo się zdziwił, gdyż ani on, ani nikt z Polaków mińskich nie wiedział, że
Staroniewiczowie nie są poddanymi rosyjskimi. Pan Irteński miał, jako
„ugodowiec”, stosunki z władzami rosyjskimi. Natychmiast pojechał
do gubernatora i sprawa została zażegnana. Przy tej okazji pan Irteński
wyratował również od deportacji stryjecznego brata Jana Staroniewicza,
zwanego „karetnikiem”, bo był właścicielem fabryki powozów, ojca płomienistej Wańdzi Staroniewiczówny.
Od chwili gdy został członkiem zarządu Towarzystwa-Tadzio zaczął
już po paru posiedzeniach orientować się w rzeczach, co do których
miał dotąd pojęcie mgliste i niepewne. Przede wszystkim zrozumiał, że
organizacja jest - w sposób zresztą bardzo dyskretny - patronowana i kierowana przez dorosłych. „Prawdziwi” dorośli byli zresztą zakamuflowani
tak dobrze, że ani wtenczas ani potem Tadzio nie wiedział na pewno,
kto nimi kierował. („Zdekonspirowany” przez Kazimierza Leczyckiego
w powieści „Państewko” Władysław Raczkiewicz - „adwokat Góra” - stał
się naczelnym patronem organizacji w okresie późniejszym, już nie za
czasów Tadzia). Natomiast w sposób mniej dyskretny, często arbitralny
i drażniący, kierowali sztubakami dorośli mniej prawdziwi: studenci,
tzw. członkowie honorowi, to znaczy do niedawna członkowie czynni,
którzy po ukończeniu szkoły średniej w Mińsku i wstąpieniu na uczelnie
wyższe w Rosji (uniwersytet warszawski był wtedy bojkotowany) stali się
członkami honorowymi. Do najbardziej czynnych wśród nich należeli:
Czesław Krupski (później przez jakiś czas wicewojewoda nowogródzki),
Trepka, Ziemięcki. Oni to stanowili nieoficjalne, lecz prawdziwe politbiuro organizacji. Oni nadawali ton zebraniom, kierowali umiejętnie
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dyskusją, narzucali uchwały. Tadziowi nieraz przychodziło do głowy
pytanie, jak wyglądały studia wyższe tych członków honorowych,
skoro miesiącami siedzieli w Mińsku zamiast studiować w Moskwie,
Petersburgu lub Dorpacie? Jak to mogło się zdarzyć, że nie opuścili ani
jednego z posiedzeń organizacji? Czy byli to „wieczni studenci”?Czy - na
wzór rosyjski - społecznicy, dla których praca społeczno-polityczna jest
ważniejsza od nauki? Nie miał odpowiedzi na te pytania, ale już wtedy
wyrobił sobie pojęcie o studiach wyższych, jako o okresie przemiłego
nieróbstwa, w którym imponowanie sztubakom jest jedynym stałym
zajęciem. I jakże tęsknił do chwili, gdy nareszcie wyzwoli się z wydętej na
plecach rubaszki gimnazjalnej i stanie się studentem!
Do ukończenia gimnazjum było jednak daleko. Na razie nie znosił
członków honorowych z całej duszy. Irytował go ich ton pobłażliwej
protekcji. Irytowało, że popierają „potulnych” a zwalczają cempściowców. Nie mógł im przebaczyć, że skrytykowali bezlitośnie jego odczyt
o koleżeństwie. Na posiedzeniach zarządu coraz częściej zabierał głos
„w sprawie formalnej”, dając do zrozumienia, że członkowie honorowi
są na zebraniach tylko gośćmi, że mają głos tylko doradczy i że powinni
pozostawić inicjatywę członkom czynnym. Czesław Krupski replikował
mu głosem cichym, wyćwiczonym w tego rodzaju przemówieniach,
miękką dykcją i bardzo grzecznie. Tadzio irytował się, zaperzał, plątał
w argumentach i - nienawidził „członka honorowego” z całej duszy.
Siódmoklasista Henio Roztropowicz przewodniczył zebraniom w sposób dyplomatyczny. Nie chciał się narażać członkom honorowym, ale
i nie chciał stracić popularności u Cempścia, który, choć mniej liczny,
odznaczał się dynamizmem i inicjatywą. Lawirował. Po jednym z posiedzeń odwołał Tadzia na stronę i powiedział poufnie:
- Po co ty wciąż gadasz na przekór Krupskiemu i Trepce? Czy wiesz,
że cię już zaczęto nazywać Puryszkiewiczem?
Puryszkiewicz, członek dumy państwowej i znany czarnoseciniec, późniejszy zabójca Rasputina, głośny był ze swych zwischenrafów i awantur.
Nazwanie kogoś Puryszkiewiczem było wtedy obelgą i to podwójną.
Puryszkiewicz był nie tylko wrogiem Polaków, lecz i pajacem. Tadzio
oburzył się nie na żarty, ale powiedział, że niech sobie „ci durnie” nazywają go jak im się żywnie podoba.
Nie minęło pół roku od wstąpienia Tadzia do Towarzystwa, gdy wszystko zaczęło się wyraźnie psuć w tej „Resistance” mińskiej. Wzajemna
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niechęć potulnych i cempściowców rosła z każdym dniem. Na zebraniach,
jeśli nie liczyć wspomnianych wniosków „w sprawie formalnej” i niewinnych docinków w ogniu dyskusji, wszystko niby szło po dawnemu.
Ale atmosfera stawała się z dnia na dzień coraz bardziej naprężona. Kanałami plotek, poprzez starsze społeczeństwo oraz kolegów nie należących
do organizacji, kursowały tam i z powrotem najróżniejsze a drażniące
pogłoski. A więc do członków Cempścia doszło, że ten i ów z potulnych
donosi starszym o różnych zabawach i eskapadach, nie zawsze budujących. Odwrotnie - do potulnych doszło przede wszystkim, że się ich
nazywa „lizusami”. („Lizus” jest tu eufemizmem; prawdziwe przezwisko
zawierało wprawdzie rdzeń czasownika „lizać”, ale brzmiało niecenzuralnie). Doszło też do nich, że niektórym z „lizusów” nadane zostały
przezwiska ubliżające godności człowieka i mężczyzny. Tak np. Tadzia
Kiersnowskiego (dalekiego kuzyna Zosi) przezwano „Chają”. Konrada
Krupskiego, brata Czesława, ochrzczono „Hermafrodytą” - oczywiście
bez żadnego uzasadnienia fizjologicznego, ale po prostu dlatego, że miał
długie rzęsy, wygląd świętoszkowaty i panienkowaty, no i dlatego, że
Cempść go nie cierpiał. Najgorzej było z przezwiskiem nadanym jednej
z potulnych koleżanek. Była nią panna Dziunia Kiersnowska, siostra
Tadzia Kiersnowskiego, członkini zarządu Towarzystwa. Należała ona
do gatunku osób płci żeńskiej, co to albo nie wychodzą za mąż i stają się
nielubianymi i wzorowymi nauczycielkami, albo wychodzą za mąż, ale
wtedy nie wiadomo co z nich wychodzi. Prawdopodobnie są wzorowymi żonami i matkami, tj. zanudzają na śmierć męża i dzieci. Ponieważ
doniesiono cempściowcom, że Dziunia naplotkowała na paru z nich
psując im w ten sposób opinię w oczach panienek, w których się kochali,
nadali jej bardzo brzydkie przezwisko. Choć do przezwiska tego dodano
przymiotnik „polityczna”, nie mniej jednak pozostało ono, używając
określenia Jacka Londona, najgorszą obelgą, którą można wypowiedzieć
pod adresem kobiety. Słowem - choć pozornie wszystko odbywało się po
dawnemu i była cisza, lecz ta cisza „był to popiół nad zarzewiem”.
Autor niniejszej kroniki nie chce przesadzać roli Tadzia Irteńskiego
w tym, co się potem stało, lecz prawda historyczna każe mu stwierdzić,
że właśnie Tadziowi sądzone było stać się tym punktem, przez który
przeskoczyło krótkie spięcie. Na jednym z posiedzeń zarządu wynikła
kwestia ile miejsc w jakiejś komisji mają zająć koleżanki, a ile koledzy.
Giez jakiś ugryzł Tadzia, aby palnąć takie pytanie „w kwestii formalnej”:
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- A co będzie, jeżeli członkiem komisji będzie osoba rodzaju nijakiego?
Była to aluzja do biednego Konrada Krupskiego. „Tout Mińsk” wiedział, że go nazywano „Hermafrodytą” i przezwisko to budziło uśmiech
nawet na ustach jego przyjaciół. Bomba pękła. Zarząd uchwalił, że kolega Irteński jest zawieszony w prawach członka Towarzystwa do końca
roku szkolnego. Cios był dobrze wymierzony, bo potulni wiedzieli, że
nie zniesie tej zniewagi. Nazajutrz Tadzio złożył na piśmie rezygnację
z Towarzystwa.
Tryumf potulnych nie był długi. Nie obliczyli dalszych następstw.
Zniewagi wymierzonej Tadziowi nie zniósł cały Cempść. Wkrótce potem
odbyło się walne zebranie i na tym zebraniu cempściowcy ogłosili - jeden
po drugim - że występują z organizacji. Nie będąc już członkiem, Tadzio
nie był na tym zebraniu, ale słyszał od przyjaciół, że miało ono akcenty
dramatyczne. Nikt nie tryumfował, ani szydził, ani się cieszył. W głuchym milczeniu słuchano kolejnych rezygnacji, a niektórzy z potulnych
mieli podobno łzy w oczach. W ten sposób poza nawiasem organizacji
znaleźli się prócz Tadzia: Moryś i Bohdan Wańkowicze, Henio Węcławowicz, Antek Wiszniewski, Icek Święcicki, Władek Korkozowicz, Edzio
Tarasowicz, Wicio Szpiganowicz, Władek Janowski, Bronisław Mikulicz - słowem ci, którzy figurowali na zdjęciu grupowym Napelbauma,
z wyjątkiem „Szpiega”, Zdzisia Malkiewicza i - Wacia Jeśmana. Nieobecność „Szpiega” w liczbie secesjonistów nie wymaga objaśnień. Również
nieprzyłączenie się Zdzisia do secesji było zrozumiałe. Był on, w przeciwieństwie do większości potulnych, chłopcem o mocnym kręgosłupie
moralnym. Ale nikogo nie potępiał, na nikogo nie plotkował, nikomu
się nie podlizywał. Najzajadlejszym cempściowcom nie przyszłoby do
głowy nazywać go „lizusem”. Niemniej jednak nie pochwalał wyczynów
Cempścia i nigdy się z nimi nie solidaryzował. On to, jak opowiadano,
ocierał łzy ukradkiem, gdy słuchał kolejnych rezygnacji cempściowców.
Ale jak się stało, że Wacio Jeśman - ten zdawałoby się lekkomyślny
z lekkomyślnych - zdradził Cempść? Otóż i on w pierwszej chwili idąc za
przykładem Morysia i innych oświadczył, że występuje z Towarzystwa.
Tegoż jednak wieczora spotkał się ze Zdzisiem, który mu zaczął gorzko
wyrzucać tę nową lekkomyślność. Wacio, jak wszyscy ludzie lekkomyślni,
łatwo ulegał wpływom. Wieczorna chłopców rozmowa tak bardzo wzruszyła Wacia i Zdzisia, że się obaj popłakali. Wacio wycofał rezygnację.
Zresztą sądzone było, że miał wkrótce zniknąć z życia mińskiego. Był już
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drugi rok w szóstej klasie i „zlał się” na egzaminie do siódmej. Wrócił
do Kobylanki, by przez rok ekonomować. A po roku został przyjęty do
- szóstej klasy prywatnego gimnazjum Jurgensona w Petersburgu. W ten
sposób Tadzio, młodszy od Wacia o dwie klasy, nie tylko go dopędził,
ale i prześcignął. Pani Kubusiowa Jeśmanowa tłumaczyła sąsiadom, że
dobrze się stało, że Wacio siedzi trzeci rok w szóstej klasie, gdyż w ten
sposób gruntownie przestudiuje kurs nauk tej klasy.
Natura nie znosi pustki. Toteż secesjoniści utworzyli niezwłocznie
jedenastoosobową organizację własną i nazwali ją „Odłamem”. Mieli
małe fundusze, naprędce napisany statut, pieczęć z jedną wielką literą
„O”, małą biblioteczkę. Odbywały się regularne posiedzenia, a nawet
próbowano jakichś referatów i pogadanek. Tak np. Moryś wygłosił referat „O militaryzmie”, był to bowiem kolejny okres jego życia, w którym
był zajadłym pacyfistą. Ale z góry było wiadomo, że „Odłam” - jako
organizacja - nie potrwa długo. Był dzieckiem buntu i protestu i to było
jego grzechem pierworodnym. Zbuntował się przeciw gorszemu od
rozpusty purytanizmowi i konformizmowi, przeciw obłudzie i zatęchłej
atmosferze, w której starzejący się lub dorastający „działacze społeczni”
hodowali anemiczne latorośle na swych następców. „Odłam” nie miał ani
wyraźnego programu, ani środków, ani poparcia starszego społeczeństwa.
Nie szukał zresztą tego poparcia, skoro się zbuntował przeciw starszym
„jako starszym”. Wlókł się też za nim ogon plotek, obmowy i wyzwisk.
Lizusi twierdzili, że odłamowcy połączyli się w jedynym celu wspólnego uprawiania kartograjstwa, pijaństwa i innej rozpusty, że są bandą
młodzieży pozłacanej. Nazywali „Odłam” - „odłamkami”, a więc jakby
czymś w rodzaju odpadków. Ponadto „Odłam” sam się skazał na śmierć
powolną, bo zaraz na pierwszym posiedzeniu uchwalił, że jest organizacją ekskluzywną, nie przyjmującą nowych członków. Trzeba bowiem
wiedzieć, że nie tylko cempściowców mierziły metody i mentalność
lizusów. Zaraz po pamiętnej secesji znalazło się jeszcze kilku chłopców,
z kategorii niezdecydowanych, którzy zgłosili akces do „Odłamu”.
Odpowiedziano im grzecznie, ale stanowczo: jesteśmy „odłamem” i nowych członków nie przyjmujemy.
Wśród odtrąconych znalazł się między innymi uczeń szkoły handlowej
Hryniewiecki, chłopak wesoły i dowcipny. Choć nie przyjęty do „Odłamu”, żył z odłamowcami na stopie przyjaznej, dzieląc z nimi miłe godziny poświęcone oczku, preferansowi i innym eskapadom. Po roku znikł
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z Mińska i nikt dobrze nie wiedział, co się z nim stało. Utkwił w pamięci
Tadzia dlatego, że był rodzonym synowcem „królobójcy” Hryniewieckiego, który rzucił drugą i śmiertelną bombę na cesarza Aleksandra II.
Uchwała o nieprzyjmowaniu nowych członków zapadła po krótkiej
dyskusji na wniosek Morysia Wańkowicza, który był nie tylko urzędującym prezesem, ale i duchowym wodzem secesji. Chłopcom imponowała
dynamiczna i wszechstronna inteligencja Morysia. Był najlepiej z nich
oczytany. Dziwiła ich czasem zmienność jego pasji. Do trzynastego
roku życia był socjalistą rewolucjonistą. Później zapalił się do lotnictwa.
Jeszcze później studiował język hiszpański. Podkochiwał się w Wańdzi
Staroniewiczównie, głównie dlatego, że była, zdaniem jego, podobna do
Hiszpanki, gdyż poza tym nie uznawał flirtów i miłostek sentymentalnych. W czwartej klasie uczył się esperanta. W piątej czytał Nietzschego.
W szóstej stał się gorącym pacyfistą. Po skończeniu gimnazjum wstąpił
do instytutu języków wschodnich w Moskwie. Gdy w roku 1914 wybuchła wojna, pacyfizm Morysia w jednej chwili wyparował. Stał się z dnia
na dzień gorącym patriotą alianckim. Patriotyzm ów posunął do tego
stopnia, że razu pewnego skarcił ostro Tadzia za to, że ten się ośmielił
zakpić z wykrętnych komunikatów rosyjskiej kwatery głównej. Zaraz po
rewolucji lutowej 1917 wstąpił do szeregów tworzącego się korpusu polskiego. Kto wie jakie metamorfozy zaszłyby w bogatym i bujnym życiu
Morysia, gdyby nie śmierć bohaterska i tragiczna w maju 1918 roku.
Zabiegłem jednak za daleko. Na razie Moryś jest w szóstej klasie, a Tadzio w piątej i tworzy się „Odłam”. Antagonizm między odłamowcami
i lizusami nie miał nic wspólnego z polityką. Jednak gdy sprawa secesji
stała się głośna, zaczęto szukać przyczyn politycznych. Zrodziły się różne
pogłoski. Puszczono nawet nonsens, że „Odłam” był rezultatem walki
młodzieży endeckiej z młodzieżą postępową, i że niby to odłamowcy byli
postępowcami. Plotka przekroczyła granice podwórka mińskiego i dała
wynik nieoczekiwany. Oto przyjechał z Wilna do Mińska sam Mieczysław Niedziałkowski, wówczas uczeń piątej czy szóstej klasy jednego
z gimnazjów wileńskich. Przyjechał jako emisariusz którejś z wileńskich
organizacji młodzieży postępowej w celu odbycia konferencji porozumiewawczej z „postępowym” „Odłamem”. Odbył kilkugodzinną rozmowę
z Morysiem i Tadziem, wypalił niesłychaną ilość papierosów i w końcu
wyjechał - zdziwiony i zapewne trochę zgorszony, bo się przekonał, że
„Odłam” naprawdę nie był secesją polityczną. W parę tygodni później
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konferował z chłopcami inny emisariusz wileński - Gnoiński. Tadzio dziś
już nie pamięta jaką organizację reprezentował Gnoiński. W cztery lata
później spotkał się z nim w Polskiej Kuchni Studenckiej na Zabałkańskim
w Petersburgu. Jeszcze później opowiadano, że popełnił samobójstwo.
Jeżeli „Odłam” był skazany na śmierć powolną jako organizacja, to
jednak istniał długo jako luźne zgromadzenie przyjaciół. Szczególnie żywotną była nazwa „Cempść”, gdyż przetrwała bardzo długie lata i - prawem naśladownictwa - zaszczepiła się w innych środowiskach dla określenia luźnej grupy złączonej więzami przyjaźni i wspólnych upodobań.
A w ogóle Cempść miński miał język bardzo bogaty. Największą inwencję
słowotwórczą wykazywał Bohdan Wańkowicz i on też zasilał rozmowy
odłamowców samorodnym humorem, który odziedziczył po stryju Florianie, wielkim facecjoniście litewskim. Trudno tu wyliczyć, lub nawet
dać próbki bohdanowskich dowcipów. Wiadomo bowiem, że dowcipami
najwyższej klasy są te, których nie podobna oderwać od środowiska, akcji
i czasu. Odwrotnie: żarciki, które „w kalendarzu można wydrukować”
należą do humoru niższego rzędu. Nie darmo Makuszyński rzucił kiedyś
porównanie: „Smutny jak (polskie) pismo humorystyczne”. Dość powiedzieć, że Bohdan i jego przyjaciele, nic jeszcze nie wiedząc ani o Oskarze
Wilde, ani o surrealizmie, zrozumieli wielką prawdę: że każdy dureń
potrafi zajmować się poważnymi sprawami, ale tylko mędrzec potrafi
smakować w nonsensie, Trawestując Wilde’a powiem: język i humor
Cempścia były jak deseń perskiego dywanu - piękne i bez żadnego sensu.
„Odłam” zamierał - w miarę jak jedni kończyli szkołę, a inni przenosili
się do gimnazjum w innym mieście. Ale więzy nie rwały się. Jeśli nie
liczyć paru wypadków szczególnych, no i śmierci, więzy te przetrwały
cały okres Polski niepodległej, a więc licząc od daty zawiązania „Niektórej Kompanii” przez bitych lat trzydzieści. Zdarzało się, że ci lub inni
z dawnego Cempścia spotykali się po kilkunastu latach niewidzenia. Jakie
to było spotkanie! Jak wąską szczeliną zdawała się otchłań czasu. Z jaką
łatwością wracał na usta zapomniany żargon! Jak po prostu, bez poezji
i patosu, stawali się z powrotem dziećmi. Jak głupią i nudną wydawała
się im dorosła rzeczywistość, jak mądre i pełne znaczenia troski i radości
lat tamtych. Chyba tylko weterani kampanii bojowej, spotykając się po
długich latach rozłąki, mogą zrozumieć rozkosz takich spotkań.
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Rozdział XVI

Rozgrywki godziwe

Skok Tadeusza Ipohorskiego-Irteńskiego z wieku dziecinnego w „dorosłość” był gwałtowny. W ciągu czterech miesięcy poznał zapewne
więcej, niż inni chłopcy w jego wieku poznają w ciągu czterech lat:
„Wesoły Dragon”, przyjaźń z dorosłymi, nieszczęśliwa miłość do Zosi
Kiersnowskiej, Towarzystwo Samokształcenia, historia ze „Szpiegiem”,
„Odłam”, samobójstwo wuja Mieczyka. Za tę gwałtowność skoku drogo
musiał zapłacić: na świadectwie za drugi kwartał, tj. przed Bożym Narodzeniem, miał pięć dwójek. Rodzice nie powiedzieli ani słowa, ale miny
mieli zmartwione. Tymczasem Moryś zaprosił go na ferie świąteczne
do Berezyny. Tadzio podsłuchał pod drzwiami gabinetu ojca dość żywą
wymianę zdań między rodzicami.
- Znów się rozleniwił - mówił ojciec - A wszystko to te tańce, przestawanie z narwanym Śliźniem, jakieś konspiracje... Przewróciło mu się
w głowie. Za karę nie pojedzie do Berezyny i będzie się uczyć.
- Ależ zrozum - perswadowała pani Irteńska - wiek przejściowy...
- O tym wieku przejściowym słyszałem już dwa lata temu.
W końcu matka postawiła na swoim, Tadzio dostał dziesięć rubli i pojechał z Morysiem do Berezyny.
Jechali koleją do stacji Nowo-Borysów, a stamtąd pięćdziesiąt wiorst
saniami przez ośnieżone lasy wielkoksiążęce i lasy dóbr Hlewin Floriana
i Stanisława Świdów. Jeszcze przed wyjazdem z Mińska Moryś pokazał
Tadziowi list siostry Maniuty, która prosiła, żeby Tadzio przejeżdżając
przez wieś Hlewin sfotografował rzeźbione okapy niektórych chat - okaz
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zdobnictwa białoruskiego. Niestety, strzechy i okapy były w śniegu
i soplach lodu i chłopcy żadnych śladów zdobnictwa białoruskiego nie
dostrzegli. Tadzio się martwił, ale Moryś machnął ręką: choć młodszy
od Maniuty o trzy lata, uważał prośbę siostry za dziwactwo, odnosił się
bowiem do wszelkich folklorów i innego ludoznawstwa z pogardliwą
obojętnością.
Czas w Berezynie mijał przyjemnie. Mania Popławska wyglądała milutko, zwłaszcza gdy w białym kapturku, zaróżowiona,jeździła z chłopcami
na łyżwach na oczyszczonym od śniegu kwadracie na rzece. Tadzio nie
był jednak pewien, kogo kocha - ją czy Zosię Kiersnowską, nie przeżywał
przeto mąk miłosnych, tylko miłe podniecenie.
W Berezynie bawili państwo Hergetowie. Ona, Angielka, mówiła po
polsku ze śmiesznym akcentem, co w monotonię zimową życia wiejskiego wnosiło element niewinnej wesołości. Była na wsi po raz pierwszy
w życiu i wszystkim się bardzo interesowała. Raz przy stole zwróciła się
do pana Stefana Wańkowicza z zapytaniem:
- Dlaczego śnieg na polach jest biały, a na drogach - brudnożółty?
Wszyscy przestali jeść i zataili oddech, ciekawi jak też pan Stefan odpowie na to trudne pytanie. Pan Stefan wahał się przez chwilę, a potem
wyjaśnił:
- Śnieg na drodze jest brudny od ruchu.
Wszyscy odetchnęli z ulgą i rozmowa przy stole potoczyła się zwykłą
koleją.
Teraz - kilka słów o pani Stefanowej Wańkowiczowej, nie wiem
bowiem czy będę miał jeszcze okazję pomówić o niej w tej kronice.
Należała ona do pocztu oryginałów litewskich i była wśród nich jedną
z nielicznych przedstawicielek płci pięknej. Gruntownie wykształcona,
oczytana, postępowa, „posiadająca języki” - była pierwszą może matką
na ziemiach polsko-litewskich, która zerwała z dziewiętnastowiecznymi
rygorami wychowawczymi i hołdowała zasadzie swobodnego rozwoju
indywidualności dziecka. Osobiście stosowała do późnego wieku metodę
kneippowskich luftbadów, polegających na rannych spacerach nago po
ogrodzie, i hinduskiego oddychania. Interesował ją folklor białoruski
(stąd wspomniane wyżej polecenie Maniuty) i w dziedzinie tej zrobiła
dwa ważne odkrycia naukowe. Odkryła po pierwsze, że w zarosłych
sitowiem i łozami „starykach” berezyńskich, czyli starych łożyskach-zatokach, rośnie orzech wodny, który w latach nieurodzaju był jedynym
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pożywieniem Białorusinów, ratującym ich od śmierci głodowej na przednówku. Po drugie, że w czarnych wodach tychże staryków żyje tajemnicza ryba zwana wierozubem. Wierozub tym się różni od innych stworzeń
rybiego rodzaju, że wbrew przysłowiu „niemy jak ryba” wydaje od czasu
do czasu głos donośny, przeciągły i złowieszczy. Pani Stefanowa nie tylko
rozprawiała szeroko o orzechu wodnym i wierozubie, lecz również pisała
do pism krajowych i zagranicznych artykuły o swych odkryciach. Hobby
naukowe pani Stefa-nowej były przedmiotem zjadliwych dowcipów
pana Henryka Weyssenhoffa, wielkiego malarza i wielkiego złośliwca,
właściciela majątku Rusakowicze nad Ptyczą, powiatu ihumeńskiego,
gdzie miał pracownię malarską w specjalnie „adaptowanym” świronku.
Otóż przede wszystkim pan Henryk ochrzcił panią Stefanową mianem
„Wierozuba”. Przezwisko podobało się i przyjęło, ale z czasem uległo
deformacji: zaczęto nazywać „Wierozubem” Bogu ducha winnego pana
Stefana, zaś panią Stefanową „Wierozubową”. Mało tego - pan Weyssenhoff puścił złośliwą plotkę o tym, jak to kiedyś groźny buhaj zerwał się
z łańcucha i wpadł do ogrodu, gdzie pani Stefanowa odbywała poranny
luftbad w stroju Ewy - lub, jak niektórzy powiadają, „w stroju Adama
i Ewy”. Przerażona zaczęła uciekać. Straszliwy byk sięgał już jej rogami,
gdy nagle zatrzymała się i odwróciła. Buhaj stanął jak wryty, popatrzył
i wrócił do obory.
W roku 1918, po tragicznej śmierci Morysia, oryginalizm pani Stefanowej zaostrzył się. Wzorem sir Artura Conan Doyle’a i innych ludzi,
którzy stracili synów na wojnie i szukali sposobów skomunikowania
się z duszami bliskich, ona - racjonalistka i pozytywistka - przeszła na
spirytyzm. Wykształcenie racjonalistyczne sprawiło, że do zagadnień
spirytyzmu podchodziła w sposób naukowy.
- Widzi pan - mówiła Tadziowi jesienią 1918 roku - w ciągu ostatnich
paru dziesiątków lat ludzie za dużo i za chaotycznie zajmowali się spirytyzmem. Seanse spirytystyczne odbywały się bez należytej powagi:
ot, byle jak najprędzej byle jakiego ducha wywołać. Skutek był ten, że
łącznie z pewną ilością duchów dobrotliwych, wywołano mnóstwo
duchów złośliwych, czyli larw. Te to larwy, sprowadzone na ziemię, mąciły i zatruwały dusze ludzkie, aż doprowadziły do katastrofy dziejowej,
tj. wojny i rewolucji.
Takie objaśnienie przyczyn wybuchu pierwszej wojny światowej nie
każdemu z nas wyda się przekonywające. Trzeba jednak przyznać, że nie
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brak mu jasnej i - na swój sposób - logicznej konstrukcji, znamionującej
zresztą wszelkie wywody oparte na głębokim przekonaniu.
W roku 1920, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, pani Stefanowa stanęła na czele jakiejś paramilitarnej organizacji kobiecej i sprawiła sobie
mundur z zygzakami generalskimi na czapce i kołnierzu. W tym stroju
poszła się przedstawić wodzowi naczelnemu. Powiadają - znowuż wedle
relacji Henryka Weyssenhoffa - że ujrzawszy damę w lata już dojrzałą
i tuszy pokaźnej w mundurze generalskim, Piłsudski zakrztusił się od
śmiechu i długo nie mógł słowa wymówić.
Pani Stefanowa umarła śmiercią tragiczną i niezwyczajną. Po wojnie wydzierżawiła niewielką posiadłość pod Warszawą, gdzie w ogródku sadziła tytoń na handel. (Było to w okresie przed wprowadzeniem monopolu tytoniowego i uprawa tytoniu była rzeczą legalną).
Nie mając odpowiedniego pomieszczenia na suszarnię, suszyła tytoń
w pokoiku, w którym spała. Pewnego ranka znaleziono ją w łóżku
nieżywą. Lekarze stwierdzili śmierć od zatrucia nikotyną. Zatrucie
było spowodowane wyziewami suszącego się zielska. Okoliczności tej
śmierci zawierały grymas tragicznej ironii, pani Stefanowa bowiem
była wielką przeciwniczką palenia tytoniu.
Zabiegłem znowu za daleko w przyszłość. Na razie nie ma wojny,
a rewolucja 1905 roku należy do przeszłości. I tylko gdzieś może krążą
- niewidzialne i nieprzeczuwalne - złośliwe larwy, mające doprowadzić
do kresu spokojnej, normalnej, usankcjonowanej stuleciami egzystencji.
Na razie mamy Boże Narodzenie 1909 roku. Rankami - ślizgawka lub
spacery po skutej lodem Berezynie. Po wczesnym obiedzie zmierzch
grudniowy zapada szybko. Gry towarzyskie: cenzurowane, gra zwana
„plotkami” albo „telefonem”. Rozmowy, rzecz jasna, poważne.
Któregoś ranka w czasie rannego śniadania do jadalni wpada pan
Stefan. Jest bardzo podniecony. Obłożono fladrami (tj. sznurem z czerwonymi chorągiewkami) cztery wilki. Chłopcy zrywają się od stołu nie
skończywszy śniadania. Strzelba Tadzia pozostała w Baćkowie, ale pan
Stefan pociesza, że znajdzie dla niego broń. W kwadrans później już siedzą w sankach, zdążając szybkim truchtem naprzód przez zamarzniętą
Berezynę, później przez zarosłe łozami łąki - ku wielkiej puszczy berezyńskiej, która jak oko sięga czerniła się na całym brzegu widnokręgu,
aby gdzieś na północy i wschodzie zlać się z lasami wielkoksiążęcymi
i rządowymi.
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Sądzone było później Tadziowi brać udział w wielu obławach na wilki, ale nie pamięta, aby kiedykolwiek był na lepiej, sprawniej i szybciej
zorganizowanym polowaniu, niż te jego pierwsze w życiu łowy na wilki
w Berezynie. Wjechano w młodniak sosnowy, potem w stary bór. Pan
Stefan zabronił głośnej rozmowy. Słychać więc tylko skrzypienie płóz,
głuche uderzenie podkowy o podśnieżny kamień czy grudę, parsknięcie
konia. Po kwadransie są na miejscu. Pan Stefan odbywa krótką naradę
z leśniczym, w czasie której obrzuca parę razy wzrokiem grupę milczących myśliwych, zatrzymując wreszcie spojrzenie na Tadziu. „Zostaniesz
tutaj” - mówi szeptem. Daje sygnał ręką i odchodzi wraz z innymi.
Po chwili Tadzio jest sam. Patrzy na strzelbę, którą trzyma w ręku. Jest
to licha pojedynka kurkowa. Rozgląda się. Stoi wśród rzadkiego boru bez
podszycia. Na prawo bór się trochę zagęszcza ciemną zielenią świerczków. Na lewo czerwienieją w nieruchomym powietrzu chorągiewki fladr.
Rozumie, że ma stanowisko flankowe i otwarte, na którym postawiono
go z łaski i na wszelki wypadek. Jest po raz pierwszy na obławie na wilki,
ale z opowiadań starych myśliwych wie, jak powinien wyglądać „prawdziwy” przesmyk i że żaden szanujący się wilk nie pójdzie przez otwarty
las bez podszycia. Mijają chwile. Gdzieś daleko rozlega się jękliwy dźwięk
trąbki - takiej samej, jakiej używają zwrotniczy na kolejach. Gdzieś
jeszcze dalej odpowiada druga trąbka. Przez kilka minut nie słychać nic.
Naganka idzie powoli i bez głośnych krzyków. Dopiero później wyczulone ucho łowi przytłumione okiścią hukania i stuk kijów o pnie sosen.
Czasem wrzaśnie sójka. Z gęstwiny świerczków na prawo wylatuje strzałą
z głuchym furkotem jarząbek i siada gdzieś na sośnie za plecami Tadzia.
Głosy naganki brzmią już wyraźnie. Gdzieś bardzo daleko, zapewne na
drugim flanku, słychać strzał, potem drugi. A zaraz potem dwa strzały
grzmią bardzo blisko: „jak nad uchem”. I nagle staje się cud. Z gęstwy
na prawo wyskakuje wilk i sadzi przez bór otwarty olbrzymimi susami.
Jest wielki jak źrebię. Tadzio składa się i czeka, aż głowa zwierza dotknie
muszki wycelowanej między dwie sosny. Naciska cyngiel. Huk piekielny
i obłok białego dymu. Tadzio widzi cud jeszcze większy: wilk leży na
śniegu. - Zabiłem wilka - myśli Tadzio. Zdumienie jest tak wielkie, że
na razie góruje nad radością ubicia pierwszej w życiu grubej zwierzyny.
Jest niemal przerażony. Ale gdy ukazuje się naganka z radosnymi okrzykami: „Baczysz, wouk, wouk lażyć”, a potem gwarnym tłumem zbliżają
się myśliwi, Tadzio jest już zupełnie opanowany. Z udaną obojętnością
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i tonem wytrawnego myśliwego opowiada jak „wypadł wilk”, jak „wziął
go na muszkę”, jak strzelił „na komorę”... Pan Stefan winszuje pierwszego
wilka, patrząc mu w oczy z podziwem i respektem. Moryś ściska go i całuje z taką radością, jakby to on, a nie Tadzio, ubił wilka. Inni myśliwi też
wyrażają wielki podziw i uznanie. Oglądają pojedynkę, z której wypadł
śmiertelny dla wilka piorun, i kiwają głowami dziwując się, że z takiego gruchota można było w ogóle cokolwiek ustrzelić. Pan gorzelany,
staruszek jowialny, też ogląda groźną strzelbę i przy tej okazji wygłasza
sentencjonalny wierszyk białoruski:
Chto nia smotryć na dwururku,
A pilnuje adnu dziurku,
Toj ci u szczaści, ci u biadzie
Jak ni strelnie - papadzie!
Odpowiada mu grzmot śmiechu, bo wierszyk ma podobno jakieś
sprośne implikacje. Po pewnym czasie uwaga ogólna odwraca się od
Tadzia i skupia na panu buchalterze, który spudłował do innego wilka.
Ponieważ zdarzyło mu się to nie po raz pierwszy, dobrodusznym kpinkom i żarcikom nie ma końca. Powrót do „pałacu” berezyńskiego ma
charakter tryumfalny. Panie i panienki winszują. Maniuta dopytuje:
- A czy wysmarowaliście go krwią wilczą?
Istnieje bowiem zwyczaj, nie wszędzie zresztą i nie zawsze przestrzegany, że czoło i policzki myśliwego, który ubił pierwszego w życiu wilka,
powinny być posmarowane krwią zwierza. Panie są bardzo rozczarowane,
że Tadzio nie został posmarowany. Pani Hergetowa powtarza kilka razy:
- I dlaczego wy jego nie posmarowały?
Dywanik ze skóry tego pierwszego wilka, na pięknym suknie koloru
wiśniowego, z łbem szczerzącym zęby z rozwartej paszczy, ozdabiał
salonik państwa Irteńskich w Mińsku do roku 1920-go.
Po powrocie do Mińska Tadzio dostał korepetytora. Strach pozostania
na drugi rok w piątej klasie, lub choćby tylko popsucia sobie wakacji letnich poprawkami, był tak wielki, że całe wieczory spędzał nad książką,
kując jak nieboskie stworzenie. „Odłam”, wieczorki tańcujące, oczko
i inne zabawy zostały ograniczone do minimum. Zrobił mocne postanowienie, że nie będzie grzeszył - przynajmniej aż do przejścia do szóstej
klasy. Mocne postanowienie miało być jednak narażone na bardzo ciężką
próbę. Zosia Kiersnowska przyjechała do Mińska na karnawał i zatrzymała się u państwa Irteńskich.
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Karnawał miński nie był rzeczą małą. Prócz niezliczonej ilości balików
i wieczorków - prywatnych i publicznych
- odbywały się rokrocznie dwa wielkie bale - „Ziemiański” i „Panieński”. Na te dwa bale zjeżdżali do Mińska kawalerowie do wzięcia
i panny na wydaniu z sześciu guberni litewsko-białoruskich, a czasem
goście z Królestwa i nawet z zagranicy, np. z Poznańskiego. Przyjechał
też kuzyn pani Irteńskiej - Marian Porębski z Borysowszczyzny powiatu
bobrujskiego, kawaler już trzydziestokilkoletni, przystojny, pięknie prezentujący się młodzieniec z ciemnoblond wąsem.
W tym miejscu powrócę na chwilę do historii rodu Porębskich, o których wspomniałem mimochodem w rozdziale I. Antoni Porębski (ojciec)
żonaty z rodzoną ciotką pani Irteńskiej, posiadał ładny majątek Mieścin
nad Berezyną. Lasy mieścińskie tykały lasów baćkowskich. Młodzi
Irteńscy - ojciec i stryjowie Tadzia - odwiedzali Mieścin spacerem, było
tam bowiem zawsze rojno, gwarno i wesoło. W Mieścinie miało miejsce
pierwsze spotkanie pana Irteńskiego z przyszłą żoną. Antoni Porębski
miał naturę szeroką i był niesłychanie gościnny. Nawiasem mówiąc legenda o tradycyjnej gościnności litewskiej nieraz bywa mocno przesadzona
i wyidealizowana. Antoni Porębski był jednak naprawdę gościnny. Ciasny
dworek mieściński gościł stale dziesiątki bliższych i dalszych krewnych,
sąsiadów przyjeżdżających na parę dni a przesiadujących miesiącami, no
i rezydentów. Gospodarz - wesoły, dowcipny, smakosz i zapalony myśliwy - był lekkomyślny i nie posiadał żyłki gospodarczej. Fortunka mieścińska tajała, dochody malały, długi rosły i wreszcie Mieścin „poszedł
z młotka”, tj. został sprzedany z licytacji. Ziemię rozparcelowano wśród
chłopów. Dwór znikł bez śladu. Za pamięci Tadzia Mieścin był już tylko
częścią legendy rodzinnej. W czarnej godzinie niedoli, gdy Porębskim
z pięciorgiem dzieci groziła nędza, los im się nagle uśmiechnął. Ciotka
ich pani Wołkowa umarła, zapisując panu Antoniemu piękny majątek
Borysowszczyznę w powiecie bobrujskim. Opowiadano, że gdy Porębscy
jechali, żeby objąć Borysowszczyznę we władanie, pan Antoni, zbiedzony
i przedwcześnie postarzały, powiedział: „No, chwała Bogu, znów będę
mógł sobie smaczno podjeść”. Omylił się. Choć w Borysowszczyźnie
zapanował dostatek, pan Antoni rozchorował się na różne dolegliwości
żołądka i wątroby i musiał być na ścisłej diecie. W kilka lat później umarł.
Humor nie opuszczał go do śmierci. Na parę dni przed zgonem, gdy żona
jego pani Emilia, osoba wszelkich cnót i wielkiej pobożności, zwróciła
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się do lekarza z prośbą, żeby przy okazji również i ją osłuchał, bo czuje
się kiepsko, pan Antoni powiedział: „Nie ma sensu osłuchiwać jej, panie
doktorze, bo w jej żyłach płynie nie krew, ale woda święcona”. Nie wiemy,
czy w żyłach pani Emilii płynęła woda święcona, czy też inny fluid życia,
faktem jest jednak, że przeżyła męża o kilkadziesiąt lat i umarła mając lat
sto i jeden.
Po śmierci pana Antoniego starszy syn, Ignacy Porębski osiadł w Mińsku jako adwokat. Z trzech córek dwie wyszły za mąż, a trzecia „zajęła
się” staropanieństwem. Dziedzicem Borysowszczyzny i kawalerem do
wzięcia stał się Marian Porębski. Jak już wspomniałem był to mężczyzna
wielkiej urody. Poza tym niczym się nie wyróżniał od przeciętnego typu
młodzieńca „obywatelskiego”: choć w naukach mniej pilny, dobrze na
koniu jeździł i strzelał cietrzewie na rozległych mszarach borysowskich
nad rzeką Ptyczą. Jeśli mamy być ściśli, Marian nawet do piątej klasy
gimnazjalnej nie dotarł. Pan Ruzow, przez którego ręce korepetytorskie
również i Marian musiał przejść w swoim czasie, powiadał, że nie znał
bardziej leniwego chłopca. „Chałwę tylko jadł od rana do wieczora” wspominał ze zgorszeniem pan Ruzow, dodając, że Marian jadł chałwę
palcami wprost z kieszeni spodni, które skutkiem tego były zawsze na
wylot przetłuszczone. Do legend mieścińskich, opowiadanych przez
panią Irteńską, należała historia o tym, jak siedmio czy ośmioletni
Marianek zjadł bez szkody dla zdrowia arszyn wędzonej kiełbasy. Był
to jedyny znany Tadziowi wypadek mierzenia artykułu żywnościowego
miarą długości. Inna legenda związana z okresem rzewnego dzieciństwa
Mariana była tak nieprawdopodobna, że trudno by jej było uwierzyć,
gdyby nie to, że pani Irteńska nigdy nie zmyślała. Wedle tej legendy
Marian Porębski był jedynym chyba na świecie dorosłym człowiekiem,
który pamiętał okres, gdy był karmiony piersią. A było to tak. Mały
Marianek był pieszczony przez wszystkich, a szczególnie przez starą
piastunkę. Gdy już pieszo dzielnie chodził, a więc miał lat ze cztery, biegł
do tej piastunki z krzykiem: „Baba, daj czyczy”. Baba brała go na kolana,
wyciągała z pazuchy pierś długą i wyschłą, a później czerpała łyżką
z dzbanka mleko i polewała nim pierś, którą Marian ssał. Pani Irteńska,
wówczas szesnastoletnia panna Świętorzecka, wielokrotnie obserwowała
ten rytuał „baba, daj czyczy”.
Marian był przystojny, zamożny i porządny. Zosia była przystojna,
miła, przylepna i bez posagu. Pani Irteńska postanowiła więc wyswa237
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tać ją za Mariana. Gdy się Tadzio o tych planach dowiedział, poczuł
wielki ból w okolicy serca. A gdy ujrzał Zosię przed udaniem się na bal
„Ziemiański” w sukience koloru pervenche i z obnażonymi ramionami
koloru śmietanki, a obok niej pięknego Mariana we fraku, zrozumiał, że
tylko ją kocha. Gdy towarzystwo odjechało na bal, zamknął się w swym
pokoju i tam - „opiły trucizną zazdrości” - pławiąc się w wielkim żalu
nad samym sobą, pisał erotyk:
Tak! Mam hart ducha.
Z mych oczu nie poznasz...
„Nie poznasz” rymowało się w trzecim wierszu z „nie doznasz”. Tadzio
nie wiedział jeszcze, że rym taki jest ubogi, czasownikowy. Później dopiero dowiedział się, że istnieją rymy bogate, „nieznane i błyskawicowe”,
jak np. „usta... Marcelego Prousta”. Erotyk był piękny, ale jego pierwszy
wiersz nie był zgodny z prawdą. Wszyscy łatwo poznawali z oczu Tadzia,
że się kocha w Zosi. Zresztą sam się z tym nie krył. Nazajutrz przepisał
wiersz na arkusiku ładnego papieru i ofiarował ukochanej. Przy okazji,
chcąc rywala zgnębić i ośmieszyć, opowiedział Zosi historię na temat
„baba, daj czyczy”. Roześmiała się srebrzystym śmiechem, ale Tadzio nie
był pewien, czy się śmiała z Mariana, czy z niego.
Zosia przywiozła z Warszawy największą sensację ówczesnego rynku
księgarskiego, best-seller, którym zaczytywali się z rumieńcem na
policzkach gimnaziści i pensjonarki - „Kult ciała” Srokowskiego. Była
to powieść skandalicznie sentymentalna, w oczach jednak ówczesnych
czytelników uchodziła za „cyniczną”, pornograficzną - i głęboko psychologiczną. Tadzio uczył się na pamięć erotyku z tej powieści:
Hanka moja, cud-Hanka w szkarłatach,
Sen mi dziwny rzuciła na oczy.
Na bajecznych zasnąłem dziś kwiatach...
Hanka moja, cud-Hanka w purpurze,
Liliom wszystkim biel śnieżną zabrała
I odarła sarońskie z barw róże,
Oczom słońcu zamilknąć kazała...
Smutno mu było, że jego erotyk do Zosi mocno przybladł przy płomiennym erotyku Srokowskiego. Czytał „Kult ciała” po raz drugi
i trzeci, dopatrując się w nim analogii do własnej sytuacji sentymentalnej. Bohater Srokowskiego kochał się w cudzej narzeczonej i miał z nią
„półromans” (wedle recepty „półdziewictwa”, które jeszcze nie zupełnie
238

pawlikowski_dziecinstwo.indd 238

2011-11-29 02:33:23

Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego

wyszło z mody). Tadzio żadnego romansu z cudzą narzeczoną nie miał,
ale się w niej kochał. Ale czy na pewno się kochał? Gdy po tygodniu Zosia
wyjechała do Warszawy zabierając ze sobą Mariana, aby tam przedstawić
narzeczonego rodzicom, miłość Tadzia mocno ostygła. A gdy na ostatnim przed wielkim postem wieczorku w „Ognisku” tańczył ze złotowłosą
Manią Popławską lub płomiennooką Wańdzią Staroniewiczówną, lub
skośnooką Irenką Kowerską - Zosia zupełnie wywietrzała mu z głowy.
Po wieczorku rozwieszał na makatce nad łóżkiem trofea kotylionowe gwiazdy ze złotego i srebrnego papieru - a potem zasypiał rozmarzony,
nie znalazłszy odpowiedzi na pytanie: w kim się kocha naprawdę?
Tadzio postanowił uczyć się pilnie, aby zmyć hańbę pięciu dwójek
w kwartale i dał sobie słowo, że będzie unikał niegodziwych rozrywek, tj.
oczka, „Wesołego Dragona” i „Żydcia”. Ale z godziwych rozrywek korzystał w pełni. Do tych rozrywek należała rzecz jasna lektura, ale wyłącznie
poważna: wspomniany „Kult ciała”, „Dzieje grzechu”, „Na srebrnym
globie” Żuławskiego, Przybyszewski, no i pisarze rosyjscy - starzy i nowi
- od Gogola do Arcybaszewa.
Gdy zjeżdżał cyrk, chodziło się do cyrku. Na arenie układano szyny.
Wjeżdżał prawdziwy pociąg. Na lokomotywie siedział bokiem słynny
klown Durow. Z budki stacyjnej wychodził naczelnik stacji - małpa
w czerwonej czapce - i spotykał pociąg. Z wagonów wysiadał tłum
pasażerów: koty, białe myszy, papugi, świnia. Z ostatniego wagonu
Durow wyciągał za uszy pasażera bez biletu - zająca. (W Rosji jazda na
gapę nazywa się jazdą „na zająca”, a ściślej „zającem”). Sztuka cyrkowa
przechodziła już w owych czasach ostry kryzys: właściciele cyrków,
schlebiając niskim gustom publiczności, musieli puszczać się na atrakcje
niegodne wielkiej sztuki. Jedną z takich atrakcji, wulgaryzujących i psujących ducha „czystego” cyrku, były walki francuskie. Przy dźwiękach
marsza wychodzili siłacze w trykotach o piersiach większych niż u dzisiejszych gwiazd hollywoodzkich. Sędzia przedstawiał ich publiczności:
czampion Austrii Adler, czampion światowy Zbyszko Cyganiewicz,
czampion Francji Pierrard le Grand, czampion Chin, Japonii i Korei
Jamakato Muchanura... Czasem dreszcz sensacji przechodził przez
amfiteatr: do zawodów stawała tajemnicza Czarna Maska. Przed rozpoczęciem turnieju sędzia oznajmiał: „A teraz panowie Adler i Muchanura
pokażą nam chwyty niedozwolone: tour de tete, collier de force, collier
de force en arriere...”. Chociaż gimnaziści byli na tyle zorientowani,
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żeby wiedzieć, że wyniki walk były z góry ukartowane, jednak walili
do cyrku tłumnie i wzruszali się przebiegiem turnieju nie gorzej od
ryczącej i tupiącej galerii. Zapaśnicy byli zresztą doskonałymi aktorami:
umieli tak świetnie udawać złość w kłótniach między sobą i z arbitrem,
że nawet widzowie, znający się na szachrajstwach zakulisowych, miewali
chwile wątpliwości i złudzenia.
Starsi chodzili do cyrku albo żeby oglądać konie i inne zwierzęta, albo
żeby zobaczyć Durowa, który był naprawdę wielkim klownem. Walki
francuskie lub klowni walący jeden drugiego w pysk mniej ich interesowały. Pewnego wieczora Tadzio namówił panią Irteńską, aby poszła
do cyrku z nim i jego przyjaciółmi. Gdy zaczęły się walki, pani powstała
tłumiąc ziewanie i usiadła w tyle łoży oznajmiając chłopcom, że jej te głupie walki nie interesują i że się zdrzemnie. Tymczasem na arenie toczyła
się przewlekła i zajadła walka między Adlerem i czampionem Turcji.
Turek walczył z temperamentem. Gwizdki i okrzyki arbitra co chwila
przerywały walkę. W pewnej chwili Tadzio poczuł, że czyjaś ręka wpija
mu się w ramię. Odwrócił się. Pani Irteńska nie drzemała. Patrząc na
arenę z czołem zmarszczonym mówiła głosem pełnym oburzenia:
- Ten Turek nieprawidłowo walczy!
W owych latach Warszawa żyła pod znakiem kabaretu. „Momus”
wpadał do Mińska na gościnne występy kilkoma nawrotami. Mery Mrozińska recytowała „Panią Stefanię” a Trojanowski „Niedzielę” Boya. Łysy
Lubelski śpiewał „Pokoik taki mały”, „Dymek z papierosa” i aktualną
piosenkę:
Bo aeroplan to nie jest sofa
I łatwo może wyjść katastrofa.
Potem przychodził numer nastrojowy. Przyćmione światło. Na scenie
siedzi młodzieniec z podniesionym kołnierzem i w kapeluszu. Przed nim
na stoliku butelka:
Wiatr za oknami śmieje się.
Psiakrew to życie takie złe!
Nie, już nie będę więcej pić,
Jutro inaczej zacznę żyć...
Po każdej zwrotce chór za sceną powtarzał:
Wiatr za oknami śmieje się...
Zaraz potem przychodził numer weselszy. Milutka blondynka śpiewała
na nutę rosyjskiej „Ajda-trojki” piosenkę o wizycie lekarza:
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Na kanapie mnie posadził,
Stukał, pukał co miał sił,
Tu posłuchał, tam pogładził,
Bo sumienny doktor był...
Albo na nutę staroświeckiego, sprośnego „Rydza”:
Ory-ory-ginalny wstręt
Ma do amorów abstynent.
W latach trochę późniejszych z „Momusem” (czy innym kabaretem)
zawitała wileńska aktoreczka Rommówna, która śpiewała modną wtedy
piosenkę francuską „Adieu Loulou” w przekładzie Zdzisława Kleszczyńskiego:
A więc, Loulou, maleńka Loulou,
Już czas się zbudzić z cudnego snu...
W zacofanym Mińsku „Momus” robił wielką sensację. Niektóre panie
gorszyły się i twierdziły, że należałoby młodzieży gimnazjalnej zabronić
chodzenia na „Momusa”. Na ogół jednak polski Mińsk bawił się doskonale. Dotąd znał tylko albo szantany, będące w swej istocie ulepszoną
formą domu publicznego, albo teatr „prawdziwy”. Aż tu nagle ze scenki
powiało „paryską” frywolnością przemieszaną z delikatnym sentymentem. Mińsk chłonął nową sztukę, kształcił się i cywilizował.
Wielkim zdarzeniem był przyjazd na gościnne występy polskiej trupy
operetkowej z Millerem, Mariewską i Jaroszówną. Ponieważ muzyka,
zwłaszcza muzyka lekka, jest sztuką międzynarodową, więc na operetkę
walili tłumnie prócz Polaków - Żydzi i Rosjanie. Gimnaziści polscy łatwo
mogli się narwać na któregoś z nauczycieli. Ale od czego są ubrania cywilne? Tadzio przebierał się w ubranie granatowe, przerobione z garnituru
pana Irteńskiego, i szedł na galerię. W kilka lat później, gdy Tadzio był
już studentem uniwersytetu, pan Irteński opowiadał mu, jak to mińscy
kawalerowie i słomiani wdowcy podejmowali trupę Millera i Mariewskiej
w gabinecie restauracji Saulewicza (później „Europejskiej”). Nastrój był
wesoły. Wznoszono rymowane toasty, jak np.:
Ponieważ nad Wołgą cholera,
Więc piję zdrowie pana Millera.
Albo:
Ponieważ na słotę potrzebny jest kalosz,
Więc piję zdrowie panny Jarosz.
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Każdego roku przyjeżdżała do Mińska dwoma lub trzema nawrotami
wędrowna trupa operowa. Przyjeżdżała bez dekoracji, bez kostiumów,
bez orkiestry i bez chórów. Dekoracji i kostiumów dostarczała bogata
rekwizytornia teatru miejskiego, mająca zawsze na składzie i tron „aidzki” dla „Aidy” i łatane na pośladkach trykoty dla statystów defilujących
w ostatnim akcie „Carmen”. Orkiestrę kompletowano ad hoc spośród
miejscowych muzykantów, przy czym dyrygentem bywał zwykle gimnazjalny nauczyciel muzyki pan Jegudkin. Chór był też zbieraniną sił
miejscowych. Przystojniejsze chórzystki robiły czasem karierę stając
się „operowymi” lub „kaskadowymi” śpiewaczkami w kafeszantanie
„Akwarium”. Trupa wędrowna składała się więc prawie wyłącznie z solistów. Zdarzali się wśród nich dobrzy śpiewacy, jak np. baryton Wroński,
student Polak z Kijowa, lub dość znany w Rosji baryton Oskar Kamionski.
Gdy Wroński grał Demona i gdy wstrząsnął płaszczem na drewnianej
skale w pierwszym akcie, kapelmistrz Jegudkin zaczął kichać od kurzu.
Ale bywało gorzej. O pewnej śpiewaczce w roli Carmen sprawozdawca
teatralny napisał nazajutrz w żydowsko-rosyjskiej liberalnej gazecie
„Minskij Gołos” co następuje: „Jak wiadomo Bizet umarł na anewryzm
serca, bo nie mógł przeżyć wygwizdania premiery „Carmen”7. Gdyby
jednak ożył i zobaczył „Carmen” wczoraj w Mińsku, to by umarł po raz
drugi: wczorajsza „Carmen” odbyła się bez Carmen”... Na przedstawienia
operowe uczniacy dostawali pozwolenia od inspektora i przychodzili
legalnie.
Atrakcją czysto polską były występy orkiestry „mazurskiej” pod dyrekcją Namysłowskiego. Polakom rosły serca, gdy grajkowie w białych sukmanach wygrywali mazury, oberki i kujawiaki. „Nasi, nasi” - szeptano na
widowni. Starsze panie, a nawet starsi panowie mieli łzy w oczach.
Czasem bywały występy mieszane: muzykalno-wokalne. Przyjezdny
pianista grał Szopena, a aktorzy dramatyczni z Warszawy deklamowali.
Sławny już wtedy Zelwerowicz wyszedł na estradę i ryknął tubalnym głosem ekonoma wołającego na parobków: „Poloneza czas zacząć!”. A potem
chrapliwym szeptem scenicznym: „Podkomorzy rusza”... Tadzio był zgorszony. Minęło sporo lat zanim się dowiedział, że deklamacja jest swoistą
i trudną sztuką i że wielki aktor może być marnym deklamatorem.
7

Legenda o wygwizdaniu prapremiery „Carmen” jest wyssana z palca.
Bizet umarł w kilka miesięcy po premierze, a w międzyczasie operę tę
wystawiono w Paryżu około 40 razy.
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Przyszły ferie wielkanocne. Państwo Irteńscy z Jadwinią pojechali na
Riwierę. Babunia Irteńska z Tadziem, małym Kaziem i korepetytorem
Kazia panem Bobrowskim - do Baćkowa. Tadzio miał zaznać po raz
pierwszy rozkoszy polowań wiosennych. W tym czasie pan Leon Wańkowicz sprzedał sąsiedni majątek Ostrów. Ośrodek z kawałkiem pięknej
ziemi kupili dzierżawcy Nowiccy. Las wycięto, a porębę rozparcelowano
wśród chłopów. Na porębie, zwanej w tamtych stronach pasieką, puściły
się młodniaki. W młodniakach, jak to zwykle bywa, od razu zaroiło się
od cietrzewi. Gdy przyszła pora odpowiednia, tj. gdy listki brzóz zaczęły
się rozpuszczać, pasieka od świtu aż do południa po prostu trzęsła się od
dźwięcznego bulgotania cietrzewi.
Aleksander Klimowicz, którego szczeciniaste wąsy i brwi oraz chytre
niebieskie oczy przypominały Łaukinisa z „Sobola i panny”, zawczasu
wypatrzył miejsca, gdzie cietrzewie tokowały najgęściej, i poustawiał
budki z łapek świerkowych. Na długo przed świtem pan Bobrowski i Tadzio zasiedli w takich budkach.
Gdy horyzont na wschodzie ledwie zaczyna jaśnieć seledynowym
pasemkiem przyszłej zorzy, uśpiona pasieka ożywia się. Jeszcze gwiazdy
lśnią na niebie, a już skowronek wzbija się w ciemną toń nieba markując
trelem srebrzystym swój lot niewidzialny. Trochę później liczne bekasy
„do góry porwawszy się wiją i bekając raz po raz jak w bębenki biją”.
Wreszcie - jakby dzwonek zadzwonił po śpiących młodniakach - krótki
łoskot i czarny kogut zapadł w pobliżu budki Tadzia. Jak czarna plama
w niepewnym świetle przedświtu siedzi na razie cicho i nieruchomo nadsłuchując. Potem podskakuje do góry i bijąc skrzydłami wydaje
przeciągły, syczący głos „czauuu-szyyy”. (Cietrzew „czuszyka” powiadają
myśliwi). A później rozpoczyna się tok właściwy. Kogut pochyla głowę,
rozpuszcza misterną lirę ogona pokazując śnieżnobiały kuper i wydaje
pieśń przedziwną - bulgotanie podobne trochę do bulgotania gotującej
się w kotle wody. Nieznany poeta białoruski tak ujął schemat pieśni
cietrzewia:
Twoj parobok u mojeho parobka tapor ukrau,
Skaży swajemu parobku
Kab majemu parobku
Tapor addau.
Dziwną właściwość posiada to bulgotanie cietrzewia. Słyszane z budki,
z odległości kilkunastu lub kilkudziesięciu kroków, sprawia wrażenie od243
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głosów niewyraźnych, jąkających się, niemal bezdźwięcznych. Natomiast
słyszane z większej odległości - głosy te stają się klarowne, melodyjne,
prawie dzwoniące. W cichy bezwietrzny poranek kwietniowy usłyszeć je
można z odległości kilku wiorst. W taki poranek nie trwożone przez ludzi
ptaki tokują nieraz do południa a ich pieśń miłosna rozlewa się szeroką
falą przez mszary, łąki, lasy i runie. Chłop w polu przerywa na chwilę
siejbę wiosenną i wsłuchuje się z lubością w miłe dźwięki płynące przez
rozedrgane w słońcu powietrze. A na przyzbie chaty stary kłusownik,
któremu już kości zbolałe i wzrok przyćmiony nie pozwalają na rozkosz
łowów, przykłada rękę do ucha i też słucha jak na dalekich pasiekach,
runiach lub „dyrwanach” dzwonią ciecieruki.
Ale wracajmy do budki. Ciemno jeszcze. Tadzio już wie z teorii wykładanej mu przez wujów Świętorzeckich, że doświadczony myśliwy nigdy
nie strzela do „tokowika”, który pierwszy na tokowisko przyleciał. Nie
tylko dlatego, że jeszcze ciemno i muszki nie widać na lufie. Do pierwszego tokowika nie strzela się, bo taki strzał może popsuć łowy nie tylko
w tym dniu, lecz nawet w całym sezonie wiosennym. Pierwszy tokowik
jest bowiem starym kogutem, jakby przywódcą młodszej braci koguciej.
Nie jest on, rzecz jasna, jakimś wodzem armii tokującej, bo nie może być
mowy o wodzostwie tam, gdzie niebawem posypią się pióra i zacznie
się zajadła, często krwawa, konkurencja zalotników. Jest przywódcą, bo
instynkt i doświadczenie dyktują mu wybór miejsca toków. On pierwszy
przylatuje i pieśnią zwołuje zarówno cieciorki, jak konkurentów. Pieśnią
swą oznajmia, że już nadszedł czas godów i że tokowisko jest bezpieczne.
Tymczasem niebo zwolna się rozjaśnia. Już na tle młodej trawy można
rozróżnić kształty rozśpiewanego ptaka. Jeden po drugim zjawiają się
inne koguty. Zapadają z hałasem, czuszykają, a później też przypadają
do ziemi i bulgoczą, spacerując zwolna po wrzosach - tam i z powrotem.
A gdy niebo rozjaśniło się na dobre, gdy gwiazdy roztopiły się w ametyście nieba a zorza zaróżowiała, - z krzaków i drzew pobliskich brzmi
delikatne gruchające stękanie samic-cieciorek. Prawdziwe „zacietrzewienie” opętuje czarnych rycerzyków. Melodyjne bulgotanie przelewa
się chóralnym niemilknącym tremolem. Prócz czuszykania rozlega się
głuchy syk bojowy, jakby hu-hu-hu przeciągłe. Koguty przelatują z miejsca na miejsce, grożą sobie nawzajem stając w pozycji bojowej. Wreszcie
dochodzi do prawdziwej walki. Z niegłośnym, lecz ostrym krzykiem
„ker-ker-ke”, który jest oznaką zarówno złości jak lęku, koguty skaczą
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sobie do oczu, przy czym każdy stara się ugodzić dziobem przeciwnika
w piękne narośla-grzebienie na łebkach, zwane niesłusznie „brwiami”.
Sypią się pióra. Stary tokowik chwyta młodszego rywala za grzebień
i włóczy go bezlitośnie po wrzosach.
Zaraz po wschodzie słońca następuje kilku czasem kilkunastominutowa przerwa w turnieju. Zwie się ona w języku myśliwskim szabasem.
Nagle wszystkie koguty milkną jak na komendę, nieraz przysiadając we
wrzosach tak nisko, że znikają z oczu myśliwego. Jest to antrakt w samym
środku turnieju. Ptaki drzemią i odpoczywają. Po skończonym szabasie
- znów jak na komendę - tok rozbrzmiewa na nowo. Niedoświadczeni
jednak myśliwi sądzą, że toki się skończyły i cietrzewie odleciały. Takim
niedoświadczonym myśliwym był pan Bobrowski.
Tadzio właśnie wypatrywał przez szczeliny w łapkach dziwując się, co
się stało z trzema kogutami, które przed chwilą siedziały o kilkadziesiąt
kroków od budki, gdy nagle rozległ się ogłuszający łoskot skrzydeł. Jeden kogut, a za nim drugi i trzeci zerwały się i odleciały. Zza krzaków
dolatywał łopot skrzydeł innych spłoszonych kogutów. Nastała martwa
cisza. Zaczarowana pasieka, na której przed chwilą odbywało się misterium godów wiosennych, stała się nagle zwykłą pasieką - z brzydkimi
pieńkami zrąbanych przed rokiem drzew i z kropelkami zimnej rosy
na karłowatych krzakach. Co się stało? - myślał zrozpaczony Tadzio dlaczego cietrzewie odleciały? Rozwiązanie zagadki przyszło niebawem.
Z oddali rozległ się głos Aleksandra:
- Szto heta panicz robić?
A potem potok soczystych niecenzuralnych przekleństw.
Okazało się, że pan Bobrowski, myśląc, że już po tokach, wylazł z budki
i pojawieniem się swym spłoszył szabasujące cietrzewie. Tadzio wyszedł
z budki. Pan Bobrowski, siódmioklasista szkoły realnej, młodzieniec
atletycznej budowy z czarnym wąsikiem, stał zawstydzony i pokornie
wysłuchiwał reprymandy Aleksandra:
- Ech, panicz! - złościł się „Łaukinis” - Paniczowi z dzieukami u puni
na sałomie leżać, a nie cieciarukou strelać. Zepsawau panicz usie toki na
czysto! Ech - myśliwy z pałkoj na śliwy!
Długo nie mógł się uspokoić i zamilkł dopiero wtedy, gdy go pan
Bobrowski poczęstował wódką z kieszonkowej flaszki. Przyjął poczęstunek w milczeniu i z miną surową, ale po paru łykach udobruchał się.
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Oznajmił, że na runi wsi Zakorki „ciaciaruki le samoj budki jak żuki
połzajuć” i że nazajutrz poprawią sobie stracony ranek.
Powrót do Baćkowa przez resztki lasu ostrowskiego i przez baćkowskie
Topiły był bardzo przyjemny. Tadzio, który po raz pierwszy oglądał
wczesną wiosnę w lesie, chłonął łapczywie nieznane barwy i dźwięki.
W liliowej mgiełce borów kwitły sasanki, zwane na Białorusi „snami”,
i przylaszczki. Na łączkach leśnych złociły się kaczeńce. W błotkach i kałużach po stajałym śniegu widać było ikrę żabią i słychać, jak dzwoniły
żaby. Bo nie wszyscy może wiedzą, że głosem wiosenno-godowym żab
nie jest rechotanie, lecz krótki melodyjny dźwięk - coś pośredniego między odgłosem przytłumionego dzwonka i altowym stęknięciem. Wrony
na wiosnę również dzwonią, a nie kraczą. Ale największy podziw budziło
w Tadziu „trzeszczące” trąbienie dzięciołów. Dzięcioł na wiosnę przytyka
dziób do gałęzi i wprawiając główkę w wibrujące drżenie wydaje przeciągłe, bardzo dźwięczne „trrrrrrr”, które szerokim echem rozchodzi się po
lesie. W zależności od gatunku drzewa i stopnia suchości gałęzi trąbienie
bywa w najrozmaitszych tonacjach - czasem głęboko basowe, czasem
prawie tak wysokie jak koloratura sopranowa. Kiedy w pogodny poranek
kwietniowy kilkadziesiąt dzięciołów nawołuje się, trąbiąc na bliższych
i dalszych drzewach, mamy wspaniały koncert wiosenny, który zbiegiem
okoliczności dotychczas nie do-czekał się studium w naszej literaturze
pięknej - tak bardzo, jak wiemy, łasej na „opisy przyrody”.
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Rozdział XVII

O lotnikach, chrabąszczach,
oryginałach i tuberozach

Z początkiem maja 1910-go roku grupy przechodniów i gapiów zatrzymywały się przed obszarpanymi deskami ogłoszeń, czytając olbrzymie
afisze oznajmiające, że w najbliższą niedzielę po południu znakomici
lotnicy panowie Rank i Martoglio dokonają na placu za przedmieściem
Komarówka pierwszych lotów na aparacie cięższym od powietrza. Już na
parę godzin przed wyznaczonym czasem na placu zaczęły się gromadzić
olbrzymie tłumy; rzekłbyś, że cała stodwudziestotysięczna ludność Mińska ściągnęła na Komarówkę, żeby oglądać pierwszy popis lotniczy. Tylko
drobna część tłumu kupowała bilety i zajmowała miejsca na chwiejnych,
na prędce skleconych trybunach. Olbrzymia większość tłoczyła się i biwakowała za wątłym sznurem, strzeżonym tu i ówdzie przez policjantów
w białych kitlach letnich. Wśród publiczności najwięcej było młodzieży
szkolnej. Cempść stawił się, rzecz jasna, in corpore. Chłopcy z zaciekawieniem oglądali mały aparacik sklecony z płótna, drutów i deszczułek.
Przyglądali się też znakomitym lotnikom. Martoglio był przystojnym
smukłym brunetem w białym swetrze. Rank - podtatusiałym panem
z brzuszkiem i brodą. Jak się okazało pan Rank nie był wcale lotnikiem,
lecz po prostu impresariem młodego bruneta.
Pewną sensację wywołała treść sprzedawanego przy kasie programu.
Program był objaśnieniem numerów-sygnałów, które miały być wywieszane na słupie koło trybun:
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„Nr. 1: Loty się odbędą”.
„Nr. 2: Loty prawdopodobnie się odbędą”.
„Nr. 3: Loty nie odbędą się z powodu silnego wiatru. Sprzedane bilety
są ważne na dzień następny” itd.
Ale największe zdumienie wywołał Nr 17, który głosił:
„Lotnik nie może wykonać kręgów z powodu zbyt małej przestrzeni”.
- Ależ to są kpiny z publiczności - irytował się Moryś - co to znaczy
„z powodu zbyt małej przestrzeni”?!
Popołudnie było pogodne i ciepłe, bez najmniejszego wiatru. Tymczasem, choć dawno minęła wyznaczona godzina, lotnik Martoglio
nie kwapił się do lotu. Gestykulując żywo rozprawiał o czymś z impresariem. Publiczność zaczęła się denerwować, padły okrzyki: „Oddawać
pieniądze”! Szmery zmieniły się w groźny pomruk, przy czym najgłośniej
wołali nie ci, co zapłacili za wejście, lecz niezliczone tłumy gawiedzi
za kordonem.
Wreszcie Martoglio siadł na swego latawca. Rozległ się przeraźliwy
klekot motoru. Wtedy stała się rzecz, której prawdopodobnie obawiali
się obaj lotnicy, skoro zwlekali z rozpoczęciem lotu. Tłum przerwał
kordon i falą zalał lotnisko. Martoglio, który właśnie zaczął startować,
tocząc swój samolocik w podrygach po nierównościach placu, nie zdążył
zatrzymać latającej (po ziemi) maszyny i uderzył nią w gęstwę tłumu.
Powstała panika. Gawiedź zaczęła biec w odwrotnym kierunku zostawiając na polu jednego zabitego i paru rannych. Tadzio, Moryś i Bohdan
pierwsi przybiegli na miejsce wypadku i udało im się zdobyć na pamiątkę
kilka drzazg połamanego śmigła. Taki miał koniec pierwszy pokaz awiacji w Mińsku. Samolot nie tylko nie potrafił zrobić kręgów „z powodu
zbyt małej przestrzeni”, ale nawet od ziemi się nie oderwał.
Jesienią tegoż roku odbył się na tejże Komarówce udany popis lotniczy
słynnego Utoczkina. Później, również z powodzeniem, latali panowie
del Campo Scipio i Haber-Włyński. Dzięki środkom ostrożności obyło
się bez wypadku. Zresztą owe późniejsze loty nie obudziły już tego powszechnego zaciekawienia, jakie wywołali w Mińsku znakomici lotnicy
Rank i Martoglio.
Rok szkolny dobiegał końca. Któregoś dnia w szóstej klasie, w której,
jak wiemy, byli Wacio, Moryś, Icek oraz Henio Węcławowicz, zachorował jeden z nauczycieli i cała klasa ruszyła hurmem do Ogrodu Gubernatorskiego na przechadzkę. Była to wiosna wielkiego urodzaju na
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chrabąszcze. Chłopcy, wśród których było dużo takich, u których wąs
już się sypał, zajęli się z zapałem łapaniem owadów. Niektórzy z nich,
a w ich liczbie Wacio, Icek i Henio, nabrali chrabąszczy do teczek i czapek i na najbliższej lekcji wypuścili w klasie. Była to lekcja francuskiego
pani Pionnier (zresztą Rosjanki zamężnej za Francuzem). Jak wiemy ze
„Wspomnień niebieskiego mundurka” Wiktora Gomulickiego podobny
figiel w progimnazjum pułtuskim miał przebieg wesoły i sportowy.
Inaczej w Mińsku. Biedna „Francuzka” dostała ataku histerii i z płaczem
uciekła z klasy. Zjawił się dyrektor. Oznajmił, że to, co od biedy mogłoby
ujść za figiel w młodszych klasach, jest chuligaństwem, ponieważ zostało
popełnione przez „młodzieńców” (junoszej). Okolicznością obciążającą
- podkreślił - jest fakt spłatania tego figla kobiecie, do której przyzwoity
mężczyzna powinien mieć szacunek szczególny. Zakończył rozkazem, że
nikt z klasy nie wyjdzie, zanim sprawcy nie zostaną wykryci lub sami się
do winy nie przyznają. W odpowiedzi na to przemówienie Icek, Henio,
Wacio i jeszcze paru chłopców Rosjan przyznało się do winy. Dostali najwyższy wymiar kary - naganę rady pedagogicznej i trójkę ze sprawowania
w kwartale. Wacio pojechał, jak wiemy, na wieś, a potem do prywatnego
gimnazjum Jurgensona w Petersburgu. Icek - również do Petersburga,
do „ekskluzywnego” gimnazjum Gurewicza. Henio - do I gimnazjum
w Wilnie . Tak się skończył „dzień chrabąszczowy” w Mińsku. Szczupłe
szeregi „Odłamu” przerzedziły się.
Akt skruchy opłacił się Tadziowi. Przeszedł do szóstej klasy bez
poprawek i w pierwszych dniach czerwca pojechał do Baćkowa. Znów
była droga: długie wiorsty lasów starzynnych i borów, wachlarzem rozwijające się zagony malowane zbożem rozmaitym. Tu i ówdzie reforma
premiera Stołypina już zeszpeciła różnokolorowość pól chłopskich. Jak
wiemy Stołypin postanowił rozbić pola wiejskie na futory. (Takie rozbicie
nazywało się później według terminologii polskiej „scalaniem”). Zamiast
ciągnącej się bez końca barwnej szachownicy, zaczęły się zjawiać, świecące
z daleka świeżo ociosanym drzewem, zagrody z żurawiami studziennymi
i parą suchotniczych drzewek. Tadzio myślał ze smutkiem, że za kilka lat
„odkryte” przez Mickiewicza piękno krajobrazu litewsko-białoruskiego
należeć będzie do przeszłości. Nie przewidywał, że reforma Stołypina,
której celem politycznym było rozpylenie chłopskiej „komuny”, zostanie
już za parę lat przerwana, i że za kilka dalszych lat władza, która nastała
w roku 1917, zajmie się „scalaniem” innego rodzaju.
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W Baćkowie Tadzio polował, a raczej, ponieważ sezon myśliwski był
martwy, włóczył się ze strzelbą po lesie od świtu do obiadu. Strzelanie
do dzięciołów, wilg i sójek już od dawna przestało go bawić. Polowanie
więc ograniczało się do przypadkowych strzałów do koniucha lub do
dzikich gołębi na wodopoju. Miał też w niektórych zakątkach lasu swoje
świątynie dumania. Jedną z takich świątyń były wspomniane już w tej
kronice Kurhany. Inną - zarośla grabów z korą jakby z oksydowanego
srebra. Lubił bardzo te graby, może dlatego, że w tamtejszych stronach
i klimacie były wielką rzadkością. Jeszcze inną - stara smolarnia w uroczysku Białe Błoto, za poletkiem zwanym Kucharewo Lado. W nazwach
tych brzmiała wielka pokusa dla badacza dawności tych „puszcz”.
Na pamiątkę jakiegoś kucharza nadano poletku nazwę „pola kucharskiego”? Białe Błoto musiało być ongi, jak wskazywała nazwa, bagnem, lecz
dziś już było suchym lasem pięknego starodrzewia. Jakie zmiany geologiczne i klimatyczne sprawiły, że błoto wyschło i pozostała tylko nazwa?
Smolarnia była okrągłą kotliną, też już zarosłą odwiecznymi drzewami.
A niedaleko kotliny - ukryty w krzewach, trawie i mchu zrąb studni.
Ze środka zrębu wyrasta stary dąb. Kiedy i jacy ludzie tu mieszkali? Co
ich stąd wypędziło, że zrąb zaniosło ziemią po sam wylot, a z koliska
smolarni wystrzeliły stare sosny? Ilekroć Tadzio zabłądził do Kurhanów
lub Smolarni, odległych o kilka wiorst od najbliższej siedziby ludzkiej,
i stanął oko w oko ze śladami dawno - przed setkami lat - minionego
życia ludzkiego, tylekroć ogarniało go uczucie wielkiego wzruszenia.
Choć rozumiał, że to nie Sfinks i nie Piramidy, lecz tylko stożek kurhanu,
lub na pół zgniły i na pół skamieniały zrąb dębowy, wiedział, że stoi
przed wielką zagadką Dawności. Marność marności pędza nas po miastach i drogach żelaznych, cieszymy się, martwimy, ścigamy w pogoni za
chimerą. A oto tutaj w głuchym fragmencie dawnej puszczy dotykamy
jednego z nawarstwień dziejowych - śladów życia i ludzi, po których, po
wielu setkach lat, pozostał ten oto zrąb nagniły lub nazwa „Kurhany”.
W niedziele i święta, a czasem i w dni powszednie, odbywały się tradycyjne wizyty u sąsiadów. Jechało się najczęściej bez interesu - po prostu
dla odnowienia stosunków towarzyskich zaniedbanych zimą, gdy dwór
baćkowski bywał najczęściej pusty. Będąc dzieckiem Tadzio uwielbiał
wszelkie wizyty dla samej przyjemności siedzenia na koźle obok Aleksandra, który umiał strzelać z bata, gdy się jechało czwórką w lejc lub
trójką „orłem polskim”, tj. dwa konie w dyszlu i jeden koń na przedzie,
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lub „koń-przed-koń”. Jako wyrostek lubił jeździć tylko do Kobylanki lub
Berezyny, gdzie mógł się bawić z rówieśnikami, i nudził się śmiertelnie,
gdy go matka zabierała do bezdzietnych sąsiadów-oryginałów. Teraz, jako
dorosły szóstoklasista, zaczął nabierać smaku do wizyt u oryginałów,
może dlatego, że czuł podświadomie, że jedzie oglądać okazy należące do
ginącego już świata.
W średnim dorzeczu Berezyny, między Borysowem na północy a Bobrujskiem na południu, mieściło się po obu stronach rzeki jedno z licznych
na ziemiach dawnej Litwy skupisk owych oryginałów. Zapewne czytelnik
z młodszego pokolenia nie tylko nie spotkał w życiu żywego oryginała,
ale nawet nie wie o jakiego tu oryginała chodzi. Przeto kronikę niniejszą
muszę uzupełnić krótkim ustępem informacyjnym. Oryginałem nazywaliśmy człowieka, który nie zdradzając objawów choroby psychicznej
lub niedorozwoju umysłowego i będąc najczęściej z gatunku zwanego „do
rany przyłożyć”, żył, mówił i zachowywał się inaczej niż „inni ludzie”.
Był - oryginalny. Oryginalność zaś jego nie miała nic wspólnego z pozą.
Była wynikiem... Czego? I tu natykamy się na trudność określenia zjawiska będącego tak charakterystycznym dla wieku XIX. Skąd się brali
oryginałowie? Co było pożywką dla tych, powiedzmy sobie, nowotworów
(zresztą zwykle nader dobrotliwych, a nieraz pożytecznych) na ciele normalnego społeczeństwa? Stwierdźmy naprzód fakt, że literatura polska
(a i rosyjska) w ciągu XIX w. po prostu roi się od oryginałów. Już „Pan
Tadeusz” zawiera pokaźny zbiór „ostatnich (?) egzemplarzy starodawnej
Litwy”, poczynając od Hrabiego, który „dziwaczył”. A później i hen - aż do
wybuchu wojny 1914 - nie znajdziemy chyba ani jednej polskiej powieści,
gdzieby nie występował, na bliższym lub dalszym planie, jakiś dziwak
lub oryginał. Nie bawiąc się w długie rozważania powiem tylko, co sam
o tym myślę. Oryginałowie rodzili się, mnożyli i prosperowali, klimat
bowiem był odpowiedni. Klimat miękkich czasów schyłku XIX stulecia,
gdy - gdzie jak gdzie - ale na głuchej wsi litewskiej nic się absolutnie
nie działo. Świat zdawał się stać na miejscu. Ustalony porządek rzeczy
był czymś równie niezmiennym i niewzruszonym jak kolejność pór
roku. Był to okres furmanek i żydowskich bałagół, do najbliższej stacji
kolejowej było po pięćdziesiąt i więcej wiorst. Gazety dochodziły, jeżeli
w ogóle dochodziły, z wielodniowym opóźnieniem. A jeżeli dochodziły,
nie było w nich nic takiego, co by mogło wstrząsnąć cyklicznym porządkiem kwietystycznego bytowania. Komuna paryska, zabójstwo cesarza
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Aleksandra II, Chodynka, ba - nawet rewolucja 1905 (która wybuchła
krótkim płomieniem i zgasła, a więc jakby potwierdziła niezmienność
istniejącego porządku rzeczy) - były to sprawy, które wzruszały tylko
do takiego stopnia, do jakiego mogła wzruszyć np. ciekawa powieść.
Końcowe słowa tomu I „Ogniem i mieczem”: „Bar wzięty” wzbudziły
więcej emocji, niż np. oblężenie Plewny lub pogrom floty rosyjskiej pod
Cuszymą. W tej atmosferze ludzie dziwaczeli tj. stawali się oryginałami.
Byli to najczęściej ludzie przerastający co najmniej o głowę swoje otoczenie „normalne”. Mieli w sobie niespożyte zapasy inteligencji wrodzonej,
a nieraz i wiedzy nabytej. Nie mieli jednak dość energii, by wyrwać się
z zaczarowanego kręgu kwietyzmu. I nie było w nich sił, by płynąć przeciw
prądowi. Ich oryginalność była buntem przeciw rzeczywistości, której nie
mieli sił zmienić. A jeżeli mieli energię i siły, aktywność ich przybierała
formy szerokie, bujne, czasem nawet groteskowe i potworkowate. Kto wie
zresztą; u źródeł tego „oryginalizmu” leżała może owa „samodeklasacja”,
o której tak zajmująco pisał Stanisław Mackiewicz w swym „Kluczu
do Piłsudskiego”?
Po napisaniu tego ustępu informacyjnego westchnąłem pomyślawszy,
że może był to trud stracony. Przebiegając myślą galerię oryginałów
litewskich - tych, o których już wspomniałem, i tych, o których jeszcze
pomówię - dochodzę do wniosku, że byli oni w swym środowisku nie
wyjątkami, lecz regułą. To tylko ucywilizowane Królestwo Polskie potrafiło wytworzyć „standardyzowany” typ ziemianina, o którym z góry
można powiedzieć, jak się zachowa i co powie w danych okolicznościach.
W porównaniu z takim seryjnym szlagonem, każdy bez wyjątku „obywatel” litewski - od pana na setce tysięcy dziesięcin do szlachcica na jednej
włóce - był oryginałem.
O dziesięć wiorst na południe od Baćkowa był mająteczek Choczeń
państwa Rowińskich. Do Choczenia jechało się przez sioło Ostrów z cerkwią o zielonej kopule na wzgórzu. Dwór Ostrów pozostawał na stronie,
ale i o nim warto wspomnieć. Ongiś Ostrów należał do Irteńskich, później
przeszedł drogą wiana do Wańkowiczów ze Śmiłowicz. Ostatni właściciel
Śmiłowicz pan Leon Wańkowicz, syn ostatniego z wyborów marszałka
szlachty guberni mińskiej, wyrąbał las ostrowski, porębę rozparcelował
wśród chłopów, a ośrodek sprzedał dzierżawcom pp. Nowickim. Wdowa
Nowicka zajmowała się dzielnie gospodarstwem „kobiecym”. Dwaj synowie - również dzielnie - gospodarstwem męskim. Z dwóch córek jedna
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ukończyła studia dentystyczne i rokrocznie w czasie wakacji letnich
leczyła i plombowała darmo zęby domowników i czeladki, a za niewielką
opłatą zęby sąsiadów. Druga studiowała medycynę w Paryżu. Nazywano
ją więc „sawantką” i „emancypantką”. (Siostry dentystki nie nazywano
w ten sposób, gdyż w owych czasach sztuka dentystyczna została już tak
dalece opanowana przez płeć słabszą, że najzatwardzialsi konserwatyści
musieli się pogodzić z tym stanem rzeczy). Ostrów był bardzo gościnny. Każdego lata dziesiątki dalszych i bliższych krewnych zjeżdżały na
wakacje do Ostrowia, nieraz ze stron tak dalekich, jak Charbin w Mandżurii. Na pierwszy rzut oka nie było w Ostrowiu śladów „oryginalizmu”.
Wspominam o nim w tej kronice z dwóch racji. Po pierwsze dlatego,
że w Ostrowiu znalazła pełną realizację mickiewiczowska tradycja
o młodzieńcach w naukach mniej pilnych i kobietach uczonych, po drugie - że rządził tam duch prostoty obyczajów i demokratyzacji. Tytuły,
fortuna, urodzenie - nie imponowały w tym domu. Każdy przybysz, byle
nie „szpieg rządowy”, był mile widzianym gościem w Ostrowiu. Mieliśmy
tam coś jakby snobizm a rebours, tj. swoisty snobizm samodeklasacji
szlacheckiej.
Minąwszy długą i szeroką ulicę wsi wjeżdżało się w las. W pewnym
miejscu stał tam pochylony krzyż przydrożny, prawosławny - z ukośną
poprzeczką, a na nim haftowane fartuszki wotywne ze zgrzebnego
płótna. Od krzyża prowadziła po łagodnym wzniesieniu ścieżka do
krynicy. W cieniu brzóz był mały zrąb kryniczny, obok ławeczka, a na
niej zardzewiały kubek blaszany. Na ławeczce siedziały lub klęczały przy
zrębie chłopki bijąc pokłony i modląc się żarliwie. Woda kryniczna miała
bowiem cudowne właściwości lecznicze. Pop ostrowski był z początku
przeciwny pielgrzymkom do krynicy, gdyż uważał je za skutek zabobonu. Przekonawszy się jednak, że nie potrafi zwalczyć tego zabobonu,
postanowił go wyzyskać. W niedziele i święta sam odprawiał modlitwy
przy krynicy, po czym ściągał od pobożnych wieśniaczek haracz w miedziakach albo w naturze - dziesiątek jaj lub kurę.
Dworek w Choczeniu stał na małym wzniesieniu nad rzeczką w cieniu
paru lip i topoli. Pan Rowiński, ongi młodzieniec ponoć bardzo przystojny, dziś był człowiekiem w wieku nieokreślonym, zawsze z trzydniową
szpakowatą szczeciną na podbródku, bez krawata, lub z imitującym
krawat cienkim sznurkiem z kutasikami zawiązanym w kokardę. Ongi
studiował na uniwersytecie i zapewne marzył o świetnej przyszłości.
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Losy chciały jednak inaczej. Wdał się w romans z dziewczyną dość niskiej kondycji - na pół piśmienną szlachcianką z sąsiedniego zaścianka.
Romans zaszedł tak daleko, że musiał się zakończyć małżeństwem. Pan
Rowiński rzucił uniwersytet i zaszył się w Choczeniu, ani krokiem zeń
się nie ruszając. (Obligatoryjne wizyty i rewizyty składała pani Rowińska
samotnie, albo w towarzystwie jednego z synów). Spłodził kilku synów,
którzy wszyscy poumierali młodo - z suchot: z błotnistych łąk za rzeczką
płynęła wilgoć, dworek zawsze pachniał stęchlizną i powietrze choczeńskie uważano ogólnie za „niezdrowe”.
Gdy zaczynały się długie wieczory jesienne, pan Rowiński zapadał w stan
podobny do zimowego snu niedźwiedzia. Nie ruszał się z łóżka - chyba
tylko w razie nieuniknionej potrzeby - nie mył się i nic prawie nie jadł.
Tak trwało do pierwszych ciepłych podmuchów wiosny. Wstawał wtedy,
golił się, parzył w łaźni nad rzeczką i ożywał. Ale z Choczenia nigdy nie
wyjeżdżał. Cieszył się natomiast bardzo z wizyt gości, zwłaszcza młodych.
Dopytywał o nowinki z szerokiego świata i wyciągał wnioski polityczne.
Interesowało go wszystko: i wybory do dumy państwowej, i odkrycia polarne, i wynalazki lotnicze. Czasem ożywiał się do takiego stopnia, że opowiadał o swych czasach studenckich. Gdy jednak gość lub żona zaczynali
rozmowę o kłopotach gospodarskich, milkł i patrząc gdzieś w przestrzeń
snuł wątek sobie tylko znanych wspomnień i rozmyślań.
Gospodarstwo wiejskie - męskie i kobiece - było w rękach żony. Pani
Rowińska, osoba tuszy dość znacznej, miała twarz szeroką o skośnych
oczach i wystających kościach policzkowych, z czarnymi wąsikami
nad górną wargą i pęczkiem czarnych włosów na dużej brodawce na
policzku. Za młodu musiała być typem hożej piękności wiejskiej. Była
to zresztą osoba wielkiej zacności, a przy tym bez wątpienia swego
rodzaju męczennica, mająca na głowie całą gospodarkę wiejską, męża
zapadającego jesienią w śpiączkę, umierających po kolei synów. Tadzio
miał pasję do nada-wania ludziom przezwisk. Ochrzcił panią Rowińską
mianem „tatarskiej fizjonomii”, nie dlatego jednak, że była typem z lekka
mongolskim, lecz dlatego, że kiedyś na pytanie pani Irteńskiej czy jakaś
panna, o której była mowa, jest przystojna, pani Rowińska skrzywiła
się i odpowiedziała: „O nie! Ot taka sobie tatarska fizjonomia”. Jechać
do Cho-czenia nazywało się w Baćkowic - jechać do „śródków” (przez
dwa „o” kreskowane). Dlaczego? Bo kiedyś pani Rowińska zauważyła, że
zwykła jest leczyć męża i dzieci wyłącznie „środkami” domowymi.
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Też na południe - z małym odchyleniem ku wschodowi - była Kobylanka, o której tyle razy mówiliśmy, a której „zdeklasowany” właściciel
Kubuś Jeśman musi być również zaliczony do oryginałów.
Jeszcze dalej na południe leżał piękny majątek Durynicze pana Michała
Zabiełły używającego, bez większych zdaje się podstaw, tytułu hrabiowskiego. O panu Zabielle można powiedzieć tyle, że był mężczyzną przystojnym i wzrostu słusznego, że w czasie ogólnej rozmowy wolał milczeć
robiąc wrażenie człowieka, który woli myśleć niż rozmawiać, i że lubił
opowiadać dykteryjki z własnego życia, gdzie niezmienną pointą było,
że portier czy numerowy w Moskwie czy Petersburgu zwracał się do
niego per „Wasze sijatielstwo”. Złośliwi - bo gdzie ich nie ma? - twierdzili,
że nazwa majątku „Durynicze” bardzo pasowała do pana Michała Zabiełły.
Dalszym południowym sąsiedztwem były piękne dobra Bacewicze
pana Karola Niezabytowskiego, położone o dwadzieścia wiorst od
Baćkowa. Pan Karol Niezabytowski, kolega szkolny i przyjaciel Piłsudskiego, otrzymał wykształcenie staranne. Prócz ładnej fortuny po ojcu
wziął za żoną, panną Łęską z domu, duży posag. Uchodził za jednego
z najbogatszych ziemian powiatu bobrujskiego. Oryginalizm jego miał
charakter dynamiczny. Wszechstronność zainteresowań i umiejętności
pana Karola budziła słuszny podziw. Prawdopodobnie nie było pola działalności ludzkiej, na którym nie próbowałby ręki. Zniósł stary dworek
w Bacewiczach i na jego miejscu wybudował pałac w stylu zmodernizowanego renesansu, w którym - prócz niezliczonych salonów, saloników,
biblioteki i pokojów gościnnych - miał wspaniały „hall” na dwa piętra
z galerią, a wzdłuż galerii pokoje mieszczące wszelkie możliwe warsztaty:
stolarski, tokarski, ślusarski, rusznikarski i - laboratorium chemiczne.
Miał niezwykle lekką rękę do wszelkiego rzemiosła. Oprowadzając gości
po warsztatach pokazywał z dumą dubeltówkę bezkurkową wykonaną
w całości własnoręcznie, a uprzywilejowanego gościa obdarowywał
na pożegnanie flaszką wody kolońskiej własnego wyrobu. Uważał
siebie i inni go uważali za duchowego przywódcę Polaków w powiecie.
Nie nazywano go „społecznikiem”, bo w tamtych czasach wyrazu tego
jeszcze nie ukuto, lecz wielkim działaczem społecznym i filantropem.
Miał w Bacewiczach szpital dla chłopów oraz szkółkę polską dla dzieci
oficjalistów i szlachty zaściankowej, i musiał słono opłacać policję za
tolerowanie tej szkółki. W czasie rewolucji 1905 rzucił się w wir polityki.
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Kursowała plotka, że pomagał rewolucjonistom nie tylko pieniężnie; miał
dostarczać im broni palnej przemycanej z Belgii. Plotka podawała nawet
cyfrę: 500 małych brauningów belgijskich. Tadziowi nie udało się sprawdzić tej plotki, ale zdaje się nie ulegać wątpliwości, że pan Niezabytowski
był jakoś wmieszany post factum do słynnej akcji Piłsudskiego pod stacją
Bezdany. Gdy rewolucję stłumiono, zajął się polityką legalną i przez
czas jakiś był członkiem petersburskiej rady państwa z wyboru szlachty
guberni mińskiej. Żyłka gospodarcza, ba - raczej demon gospodarczy
pana Karola nie kończył się bynajmniej na niewinnym hobby domowego
rusznikarstwa lub fabrykacji wody kolońskiej. Założył i prowadził kilkadziesiąt przedsiębiorstw przemysłowych, poczynając od przemysłu
związanego z rolnictwem, jak gorzelnie, tartaki i drożdżownie, a kończąc
na fabrykach mebli, zapałek, nawet hotelarstwie. Był właścicielem hotelu
w Bobrujsku i - of all cities! - w mieście Łodzi gubernii piotrkowskiej.
Poczciwe obywatelstwo mówiło o tysiącstronnej aktywności pana
Karola z szacunkiem graniczącym ze zgrozą. Sceptycy i konserwatyści,
którzy nie uznawali takich nowinek i przytrzymywali się tradycyjnej
zasady rosyjskiej, że „praca (nie na roli) nie jest zajęciem dla szlachcica”
(„rabota - nie dworianskoje dieło”)8 mówili, że wszystkie przedsiębiorstwa
pana Karola są deficytowe i że wkrótce zbankrutuje. Złośliwi twierdzili
nawet, że interesy pana Nie-zabytowskiego są „przerabianiem rublówek
na pięciokopiejkówki”. Gdy prognozy sceptyków i złośliwców się nie
sprawdzały i pan Karol nie bankrutował, wtedy wołano: „Trudno zbankrutować, gdy się ma tak wielką odziedziczoną fortunę!”. Tak czy inaczej
- pan Karol Niezabytowski był postacią ogromnie popularną. Większość
szlacheckiej braci uważała go za dziwaka, ale dziwaka pożytecznego
i kochanego. Dalsze dzieje tego „dziwaka” w okresie wojny 1914, rewolucji 1917 i Polski niepodległej, a więc w zupełnie innym klimacie i innej
epoce, nie należą do zakresu niniejszej kroniki.
Jeżeli nie liczyć okazyjnych wypadów do Świsłoczy i Bobrujska, podróże
baćkowskie nie sięgały dalej na południe: rodowa Orzechówka należała
już do legendy, przy czym była to legenda bolesna, no, a do Niesiaty Jana
Ipohorskiego-Irteńskiego nie jeździło się ze względów zasadniczych.
Tadzio nieraz później klął po cichu potęgę przesądów religijno-familijnych, które mu nie pozwoliły poznać Niesiaty, gdzie sam upiór fantasty
8

Porównaj zresztą u Oskara Wilde’a: „.. who had... (a) dislike of seeing a
gentleman doing anything useful...” („Portret Doriana Greya”).
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pijaka Michała Irteńskiego starczał za setkę oryginałów! Tak się więc
złożyło, że życie Baćkowa, zarówno towarzyskie jak ekonomiczne, ciążyło ku zachodowi i północy. A wschód? Z czasów najwcześniejszego
dzieciństwa utrwaliło się w Tadziu przekonanie, że na wschodzie - za
ciemnosinym pasmem starzyn i borów, nic już w ogóle nie ma i że się
tam świat kończy. Los zrządził, że w roku 1915 Tadzio miał poznać ten
„koniec świata”. Ale do roku 1915 było jeszcze daleko. Na razie wiedziano
tylko, że na wschodzie leży wielka wieś Maksymowicze, która - kto wie
- może jeszcze przejdzie do historii, jako miejsce urodzenia największego
milionera Polski niepodległej, później milionera francuskiego, a jeszcze
później kanadyjskiego - pana Michała (Mojsze) Lewina. Pan Michał
nieraz opowiadał Tadziowi z łezką sentymentu w oku, jakie to dobre były
czasy, gdy będąc chłopakien dziesięcioletnim chadzał boso z Maksymowicz przez Baćków do lasu, gdzie ojciec jego pracował jako brakarz leśny.
O ile na południe od Baćkowa gnieździł się - w majątkach Kobylanka,
Wiazowiec i Zaprudzie - ród Jeśmanów, o tyle północ była opanowana
przez ród Łukaszewiczów, spokrewniony z Bohusz-Siestrzeńcewiczami,
Jeśmanami i Wańkowiczami, a przez Wańkowiczów - spowinowacony
z Irteńskimi. Najbliższe Baćkowa były Boratycze nad Berezyną, którymi
władał pan Zygmuś Łukaszewicz. Boratyczom poświęcimy w całości
jeden z rozdziałów następnych, teraz zaś udamy się do majątku Brodziec pana Kubusia Łukaszewicza, stryjecznego brata pana Zygmusia.
Brodziec był majątkiem rozległym. Ziemię orną miał z lekka piaszczystą
i niezbyt urodzajną, ale za to posiadał piękne bory i mszary, pełne zwierza wszelkiego rodzaju, a w szczególności głuszców, cietrzewi i pardw.
Pan Kubuś po skończeniu gimnazjum zrezygnował z dalszych studiów
i osiadł w Brodźcu. Inteligentny, miły, serdeczny, uczynny, dowcipny - był
szanowany i kochany przez sąsiadów, zarówno ziemian, jak szlachtę zaściankową i chłopów. Dwór brodziecki roił się zawsze od gości, wyłącznie
zresztą płci męskiej, a dlaczego - zaraz się dowiemy. W młodości pan
Kubuś zakochał się w pewnej panience. Nie odpowiedziała mu wzajemnością, gdyż - mimo olbrzymich zalet serca i umysłu - nie odznaczał
się urodą. Szpeciły go zwłaszcza duże odstające uszy. Pokochał pannę
miłością zarówno rzewną, jak płomienną: opowiadano, że w czasie konkurów wykradł przy pomocy podkupionej pokojówki majtki ukochanej,
ozdobione piękną koronką i przechowywał tę część sekretnej bielizny
damskiej jak najdroższą relikwię. Po otrzymaniu rekuzy pan Kubuś
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zrezygnował na razie z zamiarów matrymonialnych. Zaszył się w Brodźcu
i dobrał sobie kochankę, chłopkę prawosławną ze wsi Brodziec imieniem
Wierka. Z Wierką żył na wiarę i spłodził kilkoro dzieci, które biegały po
pięknym dworze brodzieckim wołając „tata”. Sąsiedzi patrzali na ten konkubinat dość pobłażliwie, nie było jednak mowy, aby noga którejkolwiek
z pań sąsiadek, nawet starszych, postała w Brodźcu. Gdy dzieci zaczęły
podrastać, pan Kubuś postanowił ożenić się z Wierką. Wyszedł ukaz
tolerancyjny 1906 roku zezwalający na przechodzenie z prawosławia na
katolicyzm. Wiera stała się katoliczką, a wkrótce potem żoną Kubusia.
Długi okres próby przedślubnej, w której czasie panna młoda nauczyła się
czytać i pisać i nabrała pewnej ogłady towarzyskiej, sprawił, że państwo
Kubusiowie byli szczęśliwym i wzorowym małżeństwem.
Parę słów o uszach pana Kubusia. Jeszcze za jego czasów kawalerskich
stałym gościem w Brodźcu był jego kuzyn Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz, znakomity malarz i rysownik, wsławiony zwłaszcza niezliczoną iłością szkiców piórkiem z dziedziny folkloru litewsko-białoruskiego. Otóż
pan Siestrzeńcewicz narysował następującą karykaturę. Wieś. Przez ulicę
jedzie pan Kubuś z przesadnie dużymi uszami, a za bryczką biegnie tłum
dzieciaków chłopskich, przy czym każde z nich ma duże i odstające uszy.
Pasją pana Kubusia była technika. W tym względzie był na północy
jakby odpowiednikiem - rzecz jasna w miniaturze - pana Karola Niezabytowskiego na południu. Nie mając środków pana Karola musiał trzymać wszystkie swe „warsztaty” w jednym pokoju. Między innymi trudnił
się chemią stosowaną. Potrafił wyrobić imitację starki, która podobno do
złudzenia przypominała smak, bukiet i kolor starki prawdziwej. Gdy po
wybuchu wojny 1914 wprowadzono sławetną prohibicję rosyjską, pędził
w swym laboratorium chemicznym - w niewielkich ilościach i tylko do
użytku własnego - wódkę z cukru. Ale największą specjalnością pana
Kubusia była elektryczność. Zaczęło się od skromnych dzwonków z bateriami i piorunochronów, a skończyło się na małym dynamo. Że paranie
się pana Kubusia elektrycznością było czymś poważniejszym od przeciętnego hobby partackiego amatora, świadczy taki wypadek. Pewnego
lata w roku 1908 czy 1909 do Brodźca przyjechało na cietrzewie paru
chłopców gimnazistów, a między nimi Kubuś Jeśman, bratanek „starego”
Kubusia z Kobylanki. Na polowaniu zdarzył się nieszczęśliwy wypadek
z bronią. Młody Kubuś trzymając dubeltówkę opartą o ziemię lufami do
góry i manipulując nieostrożnie torbą na zwierzynę spowodował strzał
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i wpakował sobie w piersi i szyję cały nabój drobnego śrutu. Rany były
bardzo poważne. Posłano telegram po chirurga dra Fedorowicza do
Mińska. Doktor obejrzał rannego i orzekł:
- Trzeba go natychmiast wieźć do Mińska do szpitala i tam prześwietlić
rentgenem.
Na to pan Kubuś:
- Jeżeli tylko o rentgena chodzi, to możemy to zrobić na miejscu.
Dr Fedorowicz opowiadał później szeroko, że wszystkiego się spodziewał, ale nie tego, że w zapadłym kącie o pięćdziesiąt wiorst od kolei i dwadzieścia od poczty znajdzie aparat Rentgena. A pamiętajmy, że działo się
to w czasach i okolicach, gdy nawet dzwonki elektryczne należały na wsi
do rzadkości!
Polując na cietrzewie na mszarach brodzieckich z Kubusiem Łukaszewiczem Tadzio po raz pierwszy w życiu zobaczył żywego głuszca, którego
znał dotąd tylko z „medalionów” w gabinetach myśliwskich. Wyżeł,
gładkowłosy „Niemiec”, ściągał szybko przez krzaczki żurawin, pijanic
i bahunu po kołyszącym się dywanie mchu.
- Leniak - szepnął pan Kubuś.
Istotnie był to leniak, ale nie cietrzew, lecz głuszec. Rozległ się ogłuszający łopot skrzydeł i „mszarów dygnitarz” z trudem porwał się do
lotu. Cztery strzały obu myśliwych zagrzmiały jeden po drugim. Głuszec
uszedł cało.
- No, spudłowaliśmy - powiedział pan Kubuś z humorem - a wstyd
spudłować do celu tak wielkiego, jak kopa siana.
W lipcu pani Irteńska pojechała z Jadwinią i Tadziem do Wilna na ślub
Mariana Porębskiego z Zosią Kiersnowską. Tadzio znał dotąd Wilno tylko z tradycji rodzinnej, pani Irteńska była bowiem poniekąd wilnianką,
ponieważ pochodziła z powiatu oszmiańskiego. Nadto państwo Irteńscy
brali w roku 1886 ślub w kaplicy Ostrobramskiej. Wilno zrobiło na Tadziu wielkie wrażenie. Mińsk był „brzydkim miastem”, a przynajmniej
uchodził za brzydkie miasto, Wilno było piękne. Góra Zamkowa, z której
o południu grzmiał strzał armatni. Wjazd przez Ostrą Bramę z obnażeniem głowy, przez tę Ostrą Bramę, gdzie Tadzio został - co prawda
na odległość - do zdrowia powrócony cudem. Pagórki otoczone zielenią
i pieszczące mury. Mury tęsknie na pagórki spoglądające. Mowa polska
na ulicy. Spacery po Górze Klubowej (nie wszyscy nazywali ją wtedy Górą
Trzykrzyską), a potem obiad w rezydencji letniej Klubu Szlacheckiego.
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Wizyta w pracowni malarskiej pana Ferdynanda Ruszczyca na Zarzeczu z pięknym widokiem na zielone wzgórza. Pierwsza w życiu jazda
samochodem z Wilna do Werek.
Dziewicwieczór, potem ślub w kościele św. Anny, potem wesele w Hotelu Europejskim były sprawą huczną i wesołą. Wszyscy bliżsi i dalsi krewni obojga państwa młodych, wszyscy przyjaciele, których kto żywych
spamiętał, stawili się gremialnie na tę uroczystość familijną. Tadzio,
wystrojony w mundurek, z gałązką mirtu przypiętą do piersi pamiątkową
szpilką z inicjałami nowożeńców, był drużbą w którejś tam parze i czuł
się bardzo dorosły, gdy wręczał
druhnie bukiet róż i tuberoz i pomagał jej wsiadać do dudniącej po
kocich łbach karety. Druhną, z którą jechał, była panna Muszka Gronostajska, drobna, ale bardzo zgrabna blondynka o pięknym profilu i rozchylonych „jak płatki róży” usteczkach. Włosy miała zaczesane na uszy
a la Cleo de Merode, która była kochanką starego Leopolda belgijskiego.
(Pocztówki z podobizną Cleo de Merode były jeszcze modne w Warszawie
i innych miastach prowincjonalnych). Pan młody, którego zwyczajowym
obowiązkiem było sfinansowanie cukrowej kolacji, nie żałował pieniędzy
na szampana. Po kilku kieliszkach wypitych przed tańcami, przy okazji
tradycyjnego spotykania państwa młodych po powrocie z kościoła, Tadziowi już z lekka kręciło się w głowie.
Przyszły tańce. Muszka tańczyła jak marzenie. Tadzio zapomniał zupełnie, że jeszcze rok nie minął od czasu, gdy zaczął chodzić na lekcje tańca do
pana Greczanina i gdy bał się piekielnie, że nie potrafi zatańczyć walca pod
inną nutę niż „Sur les grands flots bleus”. Tańczył jak w różowym obłoku.
Sztubacka nieśmiałość opuściła go zupełnie. W przerwach między tańcami bawił Muszkę inteligentną rozmową i prawił komplementy, których
by się nie powstydził wytrawny lew salonowy. Nie zdawał sobie sprawy,
że to Muszka - warszawianeczka przylepna, wygadana i sprytna - ciągnie
go za język i kieruje rozmową. Gdyby jednak nawet zdawał sobie sprawę
z tego - to cóż to znaczy! Nauczycielka była ładna i niesroga, a do flirtu
wybrała sobie właśnie jego, a nie któregoś z tych wyfraczonych dorosłych
młodzieńców. Tadzio nie skończył jeszcze wtedy lat siedemnastu. A Muszka? „Młodzieńcowi młodą jest każda kobieta”. Gdzieś, na pograniczu świadomości i podświadomości, skradało się straszliwe podejrzenie, że Muszka
jest od niego co najmniej o dwa lata starsza. Ale znowu: cóż to znaczy?
Tym bardziej powinien być dumny, że właśnie jego wybrała!
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Po wyczerpującym kotylionie znaleźli się sami w niewielkim pokoiku
przy sali tanecznej, przerobionym ad hoc na salonik. Zaróżowiona po
tańcu Muszka wtuliła nosek i usta w bukiet weselny i powiedziała:
- Strasznie lubię zapach tuberozy... A pan?
Tadzio zbliżył twarz do bukietu. Nie tylko dziś, po czterdziestu kilku
latach, ale nawet nazajutrz po tym pamiętnym wieczorze Tadzio nie potrafiłby powiedzieć, jak to się stało, że nagle usta ich się spotkały a drobne, lecz utoczone i śnieżnobiałe ramię Muszki objęło go za szyję. Słodycz
tego pocałunku Tadzio dziś jeszcze czuje na ustach, choć później całował
sporo ust niewieścich, był to bowiem pierwszy w jego życiu „prawdziwy”
pocałunek.
Reszta wieczoru, aż do chwili, gdy światło pochmurnego poranka
zaczęło rozjaśniać rolety, minęła w wonnym i słodkim obłoku - tak na
różowo zagęszczonym, że Tadzio stał się ślepy na wszystko. Widział tylko
szare rozmarzone oczy Muszki i jej wilgotne usteczka. Szczęściem Muszka nie oślepła i pilnie baczyła, aby ktoś niepowołany nie przyłapał ich na
flircie. Ponieważ ktoś co chwila wchodził do pokoju i przerywał im zwierzenia, więc uciekli się do oświadczyn miłosnych na piśmie. Nie czytali
„Anny Kareniny” i nie przypuszczali, że naśladują literaturę. Wprawdzie
w pokoiku nie było stolika karcianego i kredy, ale znaleźli kawał żółtego
papieru do zawijania sprawunków i ołówek. Pisali więc na tym żółtym
papierze różne czułe zdania, pełne głębokiego i mistycznego znaczenia
dla zakochanych, lecz raczej idiotyczne z punktu widzenia osób po-stronnych. Tadzio przez parę dalszych lat przechowywał tę zabazgraną płachtę
żółtego papieru, jak relikwię najdroższą. Przechowywał jeszcze wtedy,
gdy Muszka wyleciała mu z serca i głowy i kochał się kolejno w czwartej
czy piątej panience. Gdy wreszcie zdecydował się zniszczyć tę pamiątkę
pierwszej odwzajemnionej miłości, czuł dziwny ból w sercu, gdy ją palił
na wolnym ogniu nad popielniczką.
Dalsze dzieje tej miłości potoczyły się przepisowo. Gdy w przerwach
między pocałunkami Tadzio szeptał zdławionym głosem „kocham”,
Muszka pytała go z poważną zmarszczką na pięknym czole:
- Czy mnie kochasz, czy się we mnie kochasz, bo to wielka różnica?
Tadzio odpowiadał, że doskonale rozumie tę wielką różnicę i że nie ma
cienia wątpliwości, że Muszkę kocha, a nie w niej się kocha. Nazajutrz
Muszka wyjechała. Tadzio przetrwał mężnie rozdzierający ból rozłąki.
Po pierwsze dlatego, że na pożegnanie Muszka obiecała mu pisać co
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tydzień; po drugie, bo wino tryumfu po pierwszym w życiu stwierdzeniu
„kocham i jestem kochany” było mocniejsze niż gorycz rozstania;
po trzecie, bo Zosia Kiersnowska - obecnie już Porębska - zaprosiła go
do Borysowszczyzny na sierpień dając mu do zrozumienia, że i Muszka
tam będzie.
Do lipcowej symfonii tej pierwszej miłości odwzajemnionej, miłości
skoncentrowanej w zapachu tuberozy (nie trzeba chyba nadmieniać, że
odtąd tuberoza stała się ulubionym kwiatem Tadzia) wkradł się drobny
zgrzyt. Nowy przyjaciel Tadzia Zygmuś Kiersnowski, starszy brat Zosi,
młodzieniec piękny i bywały, zauważył mimochodem:
- Widzę, że na zabój flirtowałeś z Muszką. Bardzo to pięknie. Ale źle,
że tylko z nią tańczyłeś, nie dopuszczając do niej innych tancerzy. Tylko
parobcy na chłopskim weselu tak się zachowują.
Podróż z Baćkowa do Borysowszczyzny w towarzystwie Zygmusia Kiersnowskiego odbyła się parostatkiem do Bobrujska, a potem końmi. Lato
tego roku było dżdżyste, woda na rzece wysoka, parostatek więc szedł
bez większych opóźnień. Jazda z Bobrujska do celu podróży odbyła się
bez przygód, jeśli nie liczyć ciekawej historii, którą opowiedział furman
wskazując biczem na łagodne wzgórze ciągnące się wzdłuż drogi. Przed
kilku laty po tym wzgórzu, na tle
wieczornej zorzy, biegł - słoń. Tak się przynajmniej wydało pewnemu
szlachcicowi, który po załatwieniu interesów w Bobrujsku wracał bryczką do domu będąc „pod muchą” czyli w stanie nietrzeźwym. Widocznie
woźnica też był pijany, bo i on zobaczył słonia. Obaj przerazili się bardzo.
Zacięli konie i ruszyli galopem. Ochłonęli dopiero wtedy, gdy znaleźli się
w lesie i słoń znikł im z oczu. Po powrocie do domu nic nikomu nie mówili o niezwykłym zjawisku. Doszli do wniosku, że upili się „do słonia”,
tak jak się podobno ludzie upijają do „diablików” - zielonych i innych.
Dopiero w parę dni później wyszło na jaw, że widmo słonia było autentycznym słoniem, który się wyrwał z bawiącego w Bobrujsku cyrku czy
menażerii.
Tadzio dużo się spodziewał po wakacjach w Borysowszczyźnie. Marzył
o rozkosznych sam na sam z Muszką w altance lub o spacerach z nią
nad brzegiem Ptyczy przy świetle księżyca. Spotkało go rozczarowanie.
Wszelkie wiejskie zabawy i rozrywki są jak najściślej uzależnione od stanu pogody. Sierpień tego lata był dżdżysty i zimny. Dość liczne towarzystwo krążyło po domu. Nie łatwo było o słodkie sam na sam z ukochaną.
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A gdy czasem słońce zabłysło, wszyscy gromadnie walili do ogrodu lub
do łódek nad rzeką i trudno było oddalić się od reszty towarzystwa.
W czasie jednak kilku skradzionych chwil samotności, połączonych
z również skradzionymi choć słodkimi pocałunkami, zakochani ustalili
trzy ważne punkty: po pierwsze, że są zaręczeni; po drugie, że do czasu
aż Tadzio skończy szkołę, zaręczyny pozostaną w tajemnicy; po trzecie,
że będą ze sobą korespondować.
Korespondowali mniej więcej przez rok. Najpierw co tydzień, potem co
miesiąc, potem jeszcze rzadziej. Przesadziłbym twierdząc, że przez ten
rok Tadzio pozostawał wierny Muszce. Prawda historyczna zmusza mnie
do zanotowania, że ją „zdradził” już w ciągu paru najbliższych miesięcy.
Kult jednak „pierwszego pocałowania”, który jest ślubem nie tylko dla
czystych dziewic, ale i czystych młodzieńców, był tak silny, że ogieniek
uczucia do Muszki, podsycany listami w chwilach, gdy miał już - już
zagasnąć, tlił w nim bardzo długo. Bardzo długo „chował wdzięcz-ność
za pierwsze miłości słodycze”.
Korespondencja urwała się jakoś sama przez się, lub raczej nie urwała
się, lecz rozlazła po kościach. Epizod z Muszką pozostałby zapewne pięknym wspomnieniem i ożywczym ładunkiem poezji sentymentalnej na
całe życie Tadzia, gdyby go po trzech latach sam nie popsuł. Gdy już był
na wylocie z gimnazjum i kochał się (tym razem „naprawdę”) w pewnej
panience, ugryzł go jakiś giez szczenięcy i ni z tego ni z owego napisał
list do Muszki - po dwóch latach całkowitego milczenia z obu stron! - że
kocha inną i że przeto „jako człowiek uczciwy” uważa za swój obowiązek
donieść o tym Muszce, żeby ją zwolnić z danego mu słowa. Na trzeci
dzień otrzymał odpowiedź. Z listu Muszki okazało się, że ona też kocha
już kogoś innego i że również zwalnia go z danego jej słowa. Nastąpiła
obustronna wymiana pokaźnych paczek: zwrot listów miłosnych za lata
ubiegłe. O kawale żółtego papieru z dialogiem miłosnym Muszka zapomniała. Tadzio zniszczył go z własnej inicjatywy. - I po co było pisać ten
głupi list - myślał z uczuciem niesmaku.
W karierze erotycznej Tadzia epizod z Muszką tym się upamiętnił,
że stał się jakby ostatecznym przypieczętowaniem jego „dorosłości”.
Prócz tego znaczenia raczej symbolicznego miał jeszcze znaczenie czysto
praktyczne. Tadzio wyzbył się nieśmiałości wobec kobiet.
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Rozdział XVIII

„Polacy popisują się”

Tadzio miał zapewne nie więcej niż osiem lat, gdy słuchał opowiadania
ojca o słynnym procesie krożańskim. Proces ten rozszedł się szerokim
echem po ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, a nawet był komentowany
w prasie obcej. We wsi Kroże na Kowieńszczyźnie stał kościółek katolicki. Władze rosyjskie - działo się to pod koniec panowania Aleksandra III,
a więc w okresie najsroższego od czasów Mikołaja I ucisku - postanowiły
ten kościół zamknąć i w tym celu posłały żandarmów i policję. Chłopi
parafianie stawiali czynny opór broniąc wejścia do kościoła. Ci z nich,
co stali w pierwszych rzędach, nieśli portrety cesarza i cesarzowej. Ten
środek zapobiegawczy nie wstrzymał jednak policji, która wtargnęła
do świątyni. Doszło do gwałtu. Przedstawicieli władzy poturbowano.
Obecny policmajster musiał schronić się na chórach pod opiekę księdza.
W rezultacie kilkudziesięciu chłopów posadzono w wielkiej sali urzędu
gubernialnego w Wilnie (za Polski niepodległej - urzędu wojewódzkiego)
z oskarżenia o czynny opór władzy. Przestępstwo uznano za zbrodnię
stanu, oskarżonych więc sądził nie sąd przysięgłych, lecz izba sądowa
z udziałem „przedstawicieli stanowych”. Na ławie obrończej zasiadł kwiat
adwokatury rosyjskiej. Sądowi przewodniczył sędzia Podolski. Proces
był od początku do końca jedną z najświetniejszych stron tej wspaniałej
instytucji, jaką było sądownictwo rosyjskie po reformie Aleksandra II.
Pan Irteński, wówczas młody adwokat, przysłuchiwał się obradom z ław
przeznaczonych dla palestry. W czasie rozprawy miał miejsce dialog,
który przez długie lata miał elektryzować sfery inteligenckie imperium
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rosyjskiego. Na świadka wezwano gubernatora kowieńskiego Klingenberga, jednego z głównych reżyserów zamachu na kościół w Krożach.
Obrońca: Świadku Klingenberg...
Świadek: (zwracając się do sądu): Proszę wyjaśnić obrońcy, że nie
jestem dla niego „świadkiem”, lecz jego ekscelencją, tajnym radcą stanu,
szambelanem i gubernatorem.
Przewodniczący Podolski: Dla sądu nie ma tajnych radców i szambelanów, lecz tylko strony i świadkowie. Świadku Klingenberg, proszę
odpowiadać na pytania obrońcy!
Odtąd wszelkie procesy sądowe zaczęły interesować Tadzia. Marzył o chwili, gdy po raz pierwszy znajdzie się na sali sądowej i będzie
mógł własnymi oczami oglądać to przedziwne widowisko, na którym
odwieczne a utajone pasje ludzkie - nienawiść, miłość, żądza zysków,
zazdrość - wyłażą z ciemnych szczelin na światło „jak węże z pieczary”
i przesiewane przez sito wymiaru sprawiedliwości stają się własnością
publiczną i łakomym żerem ciekawości ludzkiej. Odtąd chciwie połykał
sprawozdania prasowe wszystkich causes celebres początku XX wieku.
Nieraz wyobrażał siebie w roli albo płomiennego obrońcy z rozwichrzoną
czupryną, albo prokuratora z kamienną (koniecznie kamienną!) twarzą.
I wtedy to w duszę jego zapadło ziarno fascynacji, które w wiele lat potem
miało zakiełkować decyzją obrania zawodu prawniczego.
Jeśli nie liczyć wciąż jeszcze brzmiących ech sprawy Dreyfusa, no
i „trupa w koszu” (rozdział V), wielkie sprawy sądowe na terytorium
imperium rosyjskiego rozpoczęły się w Petersburgu w roku 1910 procesem Polaka, ziemianina z Grodzieńszczyzny, pana Patryka O’Brien
de Lacy. Zdaje się, że nazywał się po prostu De Lacy, a przydomek
0’Brien przybrał sobie, żeby ładniej brzmiało. Przydomek ten miał dla
uszu polskich wydźwięk bardzo arystokratyczny. Wymawialiśmy go
z francuska „obrję” i nie wiedzieliśmy wtedy, że co trzeci Irlandczyk, nic
z arystokracją nie mający wspólnego, nazywa się O’Brien. De Lacy został
oskarżony o zamordowanie swego szwagra Buturlina w celach zysku: po
śmierci Buturlina cała wielka fortuna Buturlinów prze-chodziła na jego
siostrę - żonę De Lacy’go. Zabójstwa De Lacy nie dokonał własnoręcznie.
Wspólnikiem i narzędziem zbrodni był stary lekarz Panczenko, który
leczył Buturlina z niemocy płciowej zastrzykami wielce wtedy reklamowanej „sperminy” dra Pella. W zmowie z De Lacy’m i za obietnicę
stosunkowo niewielkiego udziału w zyskach (5000 rubli) używał przy
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zastrzykach umyślnie zanieczyszczonej strzykawki, aby spowodować
zakażenie krwi. Po kilkunastu zastrzykach zakażenie nastąpiło i pacjent
umarł. W owych czasach penicyliny nie znano i ogólne zakażenie krwi
prawie zawsze kończyło się śmiercią. Dokonana wskutek nalegań wdowy
Buturlinowej ekshumacja i sekcja zwłok nie wykazały śladów trucizny.
Morderstwo pozostałoby więc zapewne tzw. morderstwem idealnym,
gdyby nie to, że zaaresztowany Panczenko załamał się w czasie śledztwa,
przyznał się do winy i zeznał, że działał w zmowie z De Lacy’m. De Lacy
do winy się nie przyznał, twierdząc, że Panczenko jest zdziecinniałym
starcem, który albo użył brudnej igły przez fatalne niechlujstwo, albo dla
sobie tylko wiadomych celów.
Proces trwał kilkanaście dni. Na przewodzie sądowym wyszło na jaw,
że De Lacy był wplątany w szereg zawiłych afer finansowych i że stał na
krawędzi bankructwa. Jedną z najcięższych poszlak przeciw De Lacy’emu był - jeśli nie liczyć wyznania Panczenki - znaleziony w papierach
lekarza list bez podpisu, pisany na maszynie po francusku. Treść była
tak kompromitująca, że jeśli autorstwo listu przypisać De Lacy’emu,
stanowiłaby pośrednio przyznanie się do winy. De Lacy stanowczo zaprzeczył autorstwa listu. Ekspertyza pisma maszynowego była w owym
czasie w powijakach, niemniej jednak stwierdziła, że czcionki maszyny
De Lacy’ego mogły być czcionkami maszyny, na której odbito list kompromitujący. Sędzia śledczy puścił się na chytrość. W tekście listu były
trzy błędy ortograficzne. Zaproponowano oskarżonemu napisać treść
listu na maszynie pod dyktando. Zgodził się. Próbę powtórzono trzy
razy. Za każdym razem w tekście dyktowanym zjawiły się te same trzy
błędy ortograficzne. Mimo to De Lacy w dalszym ciągu przeczył, że jest
autorem listu.
Oskarżonego bronił znany adwokat petersburski Kuzmin-Karawajew.
Oskarżenie popierał obok prokuratora, jako powód cywilny, Karabczewski, największa sława wśród rosyjskich adwokatów „karników”.
W druku mowy jego nie robiły szczególnego wrażenia i mało się różniły
od przeciętnej dobrej roboty adwokackiej. Ale ci, co go słyszeli, mówili,
że po prostu magnetyzował słuchaczy pięknym głosem barytonowym
i ekspresją intonacji. Tak przynajmniej opowiadał Tadziowi wuj Wacław
Świętorzecki, który jako członek ławy przysięgłych na sesji wyjazdowej
w Oszmianie, słyszał Karabczewskiego zaproszonego na występ gościnny, aby bronić chłopów oskarżonych o jakieś przestępstwo zbiorowe.
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W procesie De Lacy’ego Karabczewski był jednak nie obrońcą, lecz
oskarżycielem. Obecni na sali opowiadali o wstrząsającym wrażeniu,
które zrobiły słowa Karabczewskiego w sprawie owego francuskiego listu
na maszynie. De Lacy wciąż przeczył autorstwa, a na pytanie, jak objaśni,
dlaczego w czasie dyktanda na śledztwie zrobił owe fatalne trzy błędy,
odpowiedział:
- List był włączony do akt sprawy. W okresie aresztu prewencyjnego
czytałem ten list nieszczęsny tyle razy, że każde jego słowo wraziło mi się
w mózgu ognistymi literami.
A Karabczewski w mowie oskarżycielskiej:
- Mam przekonanie, że inne słowa wraziły się ognistymi literami
w mózgu oskarżonego, a są to słowa: truciciel i morderca!
Zwrot ten wyda się nam, gdy go czytamy w martwym sprawozdaniu
dziennikarskim, teatralnym i dość tanim chwytem. Ale w sali sądowej,
dusznej po szeregu dni rozprawy od toksyn zbrodni, nasyconej upiorami
namiętności ludzkich, wrażenie tego zwrotu musiało być naprawdę
wstrzą-sające.
Ława przysięgłych skazała de Lacy’ego na bezterminowe ciężkie
(katorżne) roboty. Z narzędziem zbrodni, tj. doktorem Panczenką,
przysięgli załatwili się łagodniej. Przewód wykazał, że Panczenko - sam
chodząc obszarpany - wszystkie pieniądze wydawał na swą kochankę-wampirzycę, niejaką Murawjową, do której pałał miłością starczą na tle
choroby psychofizycznej zwanej satiriasis. Skazano go na 15 lat katorgi.
W tym zresztą czasie karę katorgi odbywano już nie w syberyjskich
kopalniach alabastru z kajdanami na nogach, lecz w celi jednego z więzień Rosji europejskiej. Obaj skazani umarli w więzieniu w kilka lat po
wyroku.
Proces De Lacy’ego bardzo poruszył ojca Tadzia. Pan Irteński nie tylko
znał oskarżonego osobiście, lecz rozmawiał z nim w wagonie restauracyjnym pociągu Wilno-Petersburg na krótko przed procesem. Po sprawdzeniu w terminarzu okazało się, że to spotkanie miało miejsce w okresie
między śmiercią Buturlina a zaaresztowaniem De Lacy’ego. Pan Irteński
rozmawiał więc z modercą!
Jeszcze sprawa De Lacy’ego nie przestała być tematem podnieconych rozmów, gdy wybuchła nowa sensacja, tym razem w Warszawie.
Wiosną 1911 roku w obskurnych pokojach umeblowanych przy ulicy
Marszałkowskiej, w pokoiku obwieszonym podniszczonymi dywanami,
267

pawlikowski_dziecinstwo.indd 267

2011-11-29 02:33:29

Michał K. Pawlikowski

znaleziono trupa siedemnastoletniego ucznia gimnazjalnego, Stasia
Chrzanowskiego. Na stoliku stała zakopcona i wypalona lampa naftowa.
Wszystko w pokoju było pokryte grubą warstwą kopciu. Świadczyłoby
to, że śmierć nastąpiła w porze nocnej. Włosy chłopca były splątane
w soplach zastygłej krwi. Na podłodze leżał rewolwer i rozrzucone bezładnie zdjęcia pornograficzne. Te zdjęcia, jak również pewien szczegół
garderoby chłopca, wywierały wrażenie, że śmierć - samobójcza czy inna
- miała podłoże erotyczne. Powierzchowne oględziny policyjne orzekły:
samobójstwo. Ojciec ofiary zaprotestował. Staś był chłopcem moralnym
i czystym! Staś nie miał jeszcze żadnego życia erotycznego! Staś nie
mógł popełnić samobójstwa! Na usilne nalegania pana Chrzanowskiego
dokonano dokładnych oględzin zwłok. Po ogoleniu głowy trupa okazało
się, że śmierć nastąpiła nie od postrzału, lecz od siedemnastu ran w tył
czaszki i ciemię zadanych narzędziem tłucząco-kłującym, którym prawdopodobnie był ostry podwójny koniec młotka tapicerskiego.
Zaczęło się śledztwo. Wyszło na jaw, że w ciągu paru dni poprzedzających zniknięcie Stasia Chrzanowskiego jakiś przyzwoicie ubrany pan
każdego popołudnia „czatował” na chłopca przed wejściem do gimnazjum na ulicy Złotej, w czasie gdy się lekcje kończyły. Stało się, że jednego
dnia Staś nie przyszedł do szkoły, bo był niedysponowany, innego dnia lekcje w klasie Stasia skończyły się o godzinę wcześniej. Wreszcie fatalnego dnia widziano tego pana, jak szedł w towarzystwie Stasia w kierunku
Marszałkowskiej. Koledzy chłopca, którzy zauważyli tajemniczego pana,
dostrzegli jedną osobliwość w powierzchowności nieznajomego: miał
lekką czerwoną pręgę pod prawym okiem. Pręgę od monokla. Wtedy to
po raz pierwszy padło nazwisko Ronikiera i wtedy Chrzanowski-ojciec
zaczął głośno wołać: ‘To tylko Ronikier mógł zabić Stasia!”
Hrabia Bohdan Jaxa Ronikier był w światku warszawskim figurą dość
znaną. Przystojny, elegancko ubrany, zawsze z monoklem w oku, był
mile widzianym lwem salonowym, zwłaszcza że w jednym z tygodników
warszawskich prowadził rubrykę towarzyską pt. „Życie i salon”. Posiadał
bowiem zdolności literackie. Drukował opowiadania, powieści, dramaty.
Jeden z dramatów nosił tytuł „Złoto” i miał za treść dzieje zbrodni popełnionej dla zysku. Będąc kawalerem żył nad stan i byłby zbankrutował,
gdyby nie ożenek z brzydką, lecz posażną panną Chrzanowską, siostrą
Stasia. Stary Chrzanowski był bardzo bogaty i bardzo ostrożny. Nie lubił
zięcia. Był pewien, że Ronikier ożenił się wyłącznie dla pieniędzy. Toteż
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dał córce dość skromny posag oraz wyznaczył jej również dość skromną
rentę. W razie śmierci Stasia jedyną spadkobierczynią fortuny Chrzanowskich stawała się pani Ronikierowa, gdyż starsi bracia Stasia zostali
już przedtem wydzieleni i spłaceni.
Gdy stary Chrzanowski coraz głośniej oskarżał zięcia o morderstwo,
a ludzie zaczęli go sobie pokazywać palcem na ulicy, Ronikier zrobił gest.
Zjawił się u sędziego śledczego i oznajmił, że nie może dłużej znieść szkalujących go podejrzeń i że oddaje się do dyspozycji władz. Tymczasem
poszlaki przeciwko Ronikierowi zaczęły się zagęszczać. W czasie konfrontacji koledzy Stasia poznali w Ronikierze owego tajemniczego pana
czatującego przed drzwiami gimnazjum na ulicy Złotej. Poznała go również pani Gutnajerowa jako tego, który kupił u niej wydeptane dywany
w sklepiku na Nalewkach - dywany zdobiące „apartament” w ponurych
pokojach umeblowanych przy ulicy Marszałkowskiej. Ronikiera aresztowano.
Bronił się, że ma alibi. Twierdził, że w okresie morderstwa i okresie
kilku dni poprzedzających morderstwo bawił w Lublinie w interesach.
Powołał się na świadków. Akt oskarżenia podważył to alibi. Okazało się,
że w ciągu szeregu owych dni krytycznych znajomi w Lublinie, a w szczegól-ności numerowi w hotelu, widywali Ronikiera tylko przelotnie i tylko
późnym wieczorem. W pokoju hotelowym nie było śladów normalnego
nocowania. I nie znalazł się ani jeden świadek, który by zeznał, że widział
Ronikiera w Lublinie w ciągu owych dni fatalnych przy świetle dziennym. Akt oskarżenia doszedł więc do wniosku, że Ronikier udając, że
idzie na nocny spoczynek w hotelu, wyjeżdżał z Lublina do Warszawy
pociągiem nocnym, a wracał do Lublina pociągiem popołudniowym - po
kilku nieudanych i ostatnich udanych czatach na Stasia - i po przyjeździe wieczorem do Lublina starał się rzecz jasna być widzianym przez
jak największą ilość ludzi. Był jeszcze jeden świadek - bardzo groźny
dla oskarżonego. Był nim żandarm kolejowy na dworcu zwanym wtedy
Dworcem Kowelskim. Poznał on w Ronikierze pana, który po południu
w sam dzień morderstwa śpieszył na pociąg odchodzący do Lublina.
Dlaczego żandarm tak zapamiętał tego pana?
- Bo ten pan miał szkiełko w oku i to szkiełko nie wypadało, choć ten
pan był bardzo nerwowy i prędko się ruszał...
Obrona starała się ośmieszyć żandarma: a cóż to za świadek, który
poznaje człowieka tylko po „szkiełku w oku”? Leo Belmont, o którego
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osobliwej roli w procesie Ronikiera będzie jeszcze mowa, zauważył na to,
że w ciągu całego życia spotkał tylko dwie osoby w Warszawie noszące
stale monokl - znanego adwokata Korwin-Piotrowskiego (brata Gabrieli
Zapolskiej) i - Ronikiera. (W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że inni
świadkowie, którzy widzieli Ronikiera w Warszawie w czasie owych dni
fatalnych, nie widzieli monokla, lecz tylko czerwoną pręgę pod okiem.
Oskarżenie więc twierdziło, że Ronikier nie nosił w Warszawie monokla
„dla niepoznaki”, a rzucił szkiełko w oko, gdy już było po wszystkim
i gdy był bardzo zdenerwowany).
Była jeszcze jedna poszlaka. W dzisiejszych czasach zaważyłaby
może na wyniku sprawy. Na szkle zakopconej lampy naftowej w pokoju, gdzie leżał trup, znaleziono bardzo wyraźny odcisk palca. Biegli
orzekli, że ten odcisk jest identyczny z odciskiem palca Ronikiera.
Ale cóż - pięć-dziesiąt lat temu daktyloskopia czyniła postępy bardzo
nie śmiałe. „Daktiłoskopija eto wzdor” (daktyloskopia to nonsens)! wykrzyknął w mowie obrończej sprowadzony z Petersburga adwokat
Bobriszczew-Puszkin. Zaznaczyć trzeba, że owa zakopcona lampa
była, zdaniem oskarżenia, bardzo chytrym pomysłem mordercy: na
pierwszy rzut oka nasuwało się przypuszczenie, że zabójstwa dokonano w porze nocnej!
Czytelnik, który nie pamięta szczegółów tak głośnej niegdyś sprawy
Ronikiera lub może w ogóle nie słyszał o niej, zapyta: a cóż zeznali
właściciel i służba pokojów umeblowanych? Kto według ich zeznań
wynajął ten pokoik i przystroił go dywanami z Nalewek? Czy poznali
w Ronikierze najemcę? Właściciel hoteliku i numerowy zasiedli na
ławie obok Ronikiera z oskarżenia o udział w zabójstwie. Czy były
przeciw nim poszlaki? Właściwie nie było żadnych, jeśli nie liczyć
faktu, że znaleźli trupa, o czym zresztą zaraz donieśli policji. No i że
zeznawali bardzo lakonicznie i mętnie, trzymając się zasady ludzi prostych, że nieraz najlepszą obroną w sądzie jest milczenie. Albo mówili,
że nie mogą poznać tego, kto pokój wynajął, bo widzieli go tylko parę
razy w półciemnym korytarzu. Albo - przyparci do muru - „sypali”
Ronikiera. Sypali jednak w sposób nieprzekonywający. Przeważnie
milczeli. Wielu światłych prawników mówiło w owych czasach, że posadzenie na ławie oskarżonych tych dwóch ludzi było wielkim błędem
ze strony prokuratury, gdyby bowiem zeznawali z wolnej stopy, byliby
rozmowniejsi.
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Proces Ronikiera był wielką sensacją, tym większą, że oskarżony ni
z tego ni z owego dostał w areszcie prewencyjnym pomieszania zmysłów
na tle religijnym. Zapuścił brodę do pasa, nałożył habit zakonny
i przezwał się ojcem Teodorem (Bogdanem). Świadkowie - handlarka
dywanów pani Gutnajerowa, koledzy szkolni Stasia, żandarm z Dworca
Kowelskiego - z trudem mogli rozpoznać w brodaczu rysy wytwornego
hrabiego Ronikiera z przystrzyżonym wąsem i monoklem w oku. Pani
Gutnajerowa poznała go jednak dodając:
- Ale jeżeli pan hrabia mówi, że to nie był on, to niech będzie - to nie
był on.
Poznał go również jeden z uczniaków zastrzegając:
- Nie twierdzę kategorycznie, że to był oskarżony, bo wierzę w istnienie
sobowtórów.
Czy uwierzono, że Ronikier dostał naprawdę pomieszania zmysłów?
Warszawiacy mówili: „Sprytna bestia! W tym habicie i z tą brodą sam
diabeł by go nie poznał!”.
Tak czy inaczej sąd okręgowy warszawski bez udziału przysięgłych
(ustawa o sądach przysięgłych, obowiązująca w Cesarstwie od lat pięćdziesięciu nie została, ze względów politycznych, rozciągnięta na Królestwo Polskie) skazał Ronikiera na piętnaście lat katorgi. Obrona złożyła
apelację do izby sądowej.
Nastąpiła półtoraroczna przerwa, w której czasie „sprawa Ronikiera”
była szeroko wspominana, dyskutowana i komentowana na wszystkich
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej - od brzegów Warty do urwisk Dniepru. Legenda Ronikiera trwała w pamięci ludzkiej przez dobrych lat
dwadzieścia i dopiero sprawa Gorgonowej wymazała z tej pamięci dobre
stare czasy, kiedy to - według słów Leo Belmonta - „sądzono z wielką
pompą pana hrabiego”.
W parę miesięcy po wyroku gazety zanotowały wypadek zabawny
i charakterystyczny. Dwóch młodzieńców dorosłych wybrało się na
przejażdżkę łódką w towarzystwie szesnastoletniego kuzyna. Na środku
jeziora zaczęli huśtać łódkę tak gwałtownie, że nie umiejący pływać
chłopak przeraził się i zaczął krzyczeć. Przestrach zmienił się w szok
nerwowy, gdy młodzieńcy oznajmili, że „bawią się w Ronikiera” i że
postanowili utopić chłopca.
W sześć czy siedem lat później Tadzio, przeżywający fazę pisania wierszy, poświęcił Ronikierowi poemacik pt. „Na ławie siedział on”, z którego
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zapamiętał taką strofę:
Na świecie wiosna - maj. Bzy kwitną, i jaśminy.
Z wiśniowych drzewek wiatr zdmuchuje biały deszcz.
Tu - lornetują go kokoty i hrabiny,
I w ich spojrzeniach drży coś, jak zmysłowy dreszcz.
- Źle - powiedziałem, gdy mi Tadzio zarecytował tę zwrotkę.
- Co jest źle - spytał niezadowolony.
- Źle, bo w naszym klimacie bzy i jaśminy nie kwitną jednocześnie, no
a drzewka wiśniowe kwitną co najmniej na parę tygodni przed bzami.
Proces przed izbą sądową wywołał jeszcze większą sensację. Ronikier
zasiadł na ławie oskarżonych ogolony, w pięknie skrojonym garniturze,
z monoklem w oku. Doszedł zapewne do wniosku, że dalsze „odwalanie” ojca Teodora jest bezcelowe i nudne. Ogromne poruszenie na sali
i w prasie obudziło jego przyznanie się do „kontaktu” z pokojami umeblowanymi. Owszem - miał w nich swoje pied-á-terre. Owszem - bywał
tam ze Stasiem, któremu dał klucz zapasowy do pokoju. Staś - mówił
- był chłopcem wcześnie dojrzałym i rozwiniętym. Męczyła go surowa
dyscyplina w domu rodzicielskim. Potrzebował rozrywek kawalerskich.
Ronikier nie widział racji dlaczego nie miałby pomóc szwagrowi w jego
tęsknocie do tych rozrywek. Czemu nie przyznał się do tego w sądzie
okręgowym? Bardzo proste - straszne podejrzenie i areszt tak nim
wstrząsnęły, że dostał przejściowego pomieszania zmysłów i nie wiedział
co mówi... Na zakończenie, w swoim tzw. „ostatnim słowie” wygłosił
dwugodzinne przemówienie, które część prasy warszawskiej oceniła jako
majstersztyk mowy obrończej. Obok prokuratora oskarżał w charakterze
powoda cywilnego znany już nam z procesu De Lacy’ego Karabczewski.
Mowę swą zakończył takim zwrotem retorycznym:
- Proszono mnie, abym stawał po tamtej stronie (tu wskazał ręką na
ławę obrońców). Wołano: oddajcie nam Barabasza! Na co odpowiedziałem: nie, bo musiałbym pierwej prawdę ukrzyżować!
Ale największe zdumienie i wielką konsternację wywołał wyrok izby
sądowej, skazujący Ronikiera na półtora roku więzienia za zabójstwo
dokonane „w stanie silnego wzburzenia psychicznego”. Nawet laicy rozkładali ręce. Jakie tam, u diabła, wzburzenie psychiczne? - pytali. Albo
- albo. Albo Ronikier jest niewinny, to go uniewinnić; albo zabił - a jeżeli zabił, to zabił z premedytacją i z najniższych pobudek - to go należy
zgnoić w kryminale! Zaczęły się głośne szepty o wpływach i protekcjach,
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o demoralizującej wymiar sprawiedliwości polityce ministra Szczegłowitowa. Na wyniosłej i pięknej kolumnie sądownictwa rosyjskiego zjawiły
się pierwsze rysy.9 Prokurator złożył skargę kasacyjną. Ronikiera wypuszczono na wolność za kaucją. Gdy opuszczał ławę oskarżonych jakieś
damy spośród publiczności wręczyły mu kwiaty. Prasa ostro skarciła ten
gest. Choćby Ronikier był niewinny - pisała - proces jego wykazał tyle
brudów, że chyba tylko kobiety odwiedzające pokoje umeblowane na
ulicy Marszałkowskiej mogły ofiarować mu kwiaty.
Ledwie piorunujące wrażenie dziwnego wyroku zaczęło wystygać, gdy
wybuchła nowa sensacja. Leo Belmont (Leopold Blumenthal), adwokat,
poeta, pisarz i dziennikarz, redaktor „Wolnego Słowa”, tłumacz puszkinowskiego „Eugeniusza Oniegina”, autor śmiałego listu otwartego do
premiera Stołypina w sprawie procesu Knobelsdorffa (rozdział XXI) wydał grubą broszurę pt. „Rozwiązanie tajemnicy sprawy Ronikiera - Kto
zabił Stasia Chrzanowskiego?”. Wstęp nosił tytuł „Dlaczego oskarżam?”.
Ongiś - pisał Belmont - oskarżono w Petersburgu ojca, który pobił
w sposób okrutny siedmioletnią córeczkę. Wyrodnego ojca bronił słynny
adwokat Włodzimierz Spasowicz (Polak). Teodor Dostojewski z właściwą
mu furią zaatakował w swym „Dzienniku pisarza” znakomitego obrońcę
za to, że podjął się obrony zwyrodnialca. Ów Dostojewski, który powiedział, że wiedza całego świata i harmonia wieczysta nie są warte jednej
łezki męczonego dziecka... Tak to zareagował pisarz rosyjski na .pobicie
dziecka. A tu u nas? W Warszawie? Tu młodego chłopca nie pobito, lecz
zabito. Nic nie przeczuwającego wyrostka zwabiono podstępnie do obskurnej spelunki, walono w tył czaszki młotkiem tapicerskim, a używane
dywany kupione na Nalewkach tłumiły krzyk mordowanej ofiary. I co
dalej? O ofierze mordu zapomniano. Centrum zainteresowania jest tylko
osoba mordercy. Publiczność i prasa zachłystują się krwawą sensacją. Ba
- Ronikier ma na usługi łamy poczytnego „Kuriera Porannego”, którego
sprawozdawca sądowy drukuje sążniste artykuły w obronie oskarżonego.
„Redaktor „Kuriera” - pisał Belmont - kładzie się plackiem przed Ronikierem, aby morderca przeszedł po nim, jak po zgryzionym przez mole
gutnajerowskim dywanie, z powrotem do społeczeństwa”. Oskarżam ciągnął Belmont - bo mi chodzi o zdrowie moralne społeczeństwa, tego
społeczeństwa, dla którego od szeregu lat walczę na łamach „Wolnego
9

Emblematem wymiaru sprawiedliwości w Rosji przedrewolucyjnej była
kolumna z koroną.
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Słowa” o sądy przysięgłych. Po tym płomiennym wstępie szły długie
stronice wywodów prawniczych dowodzących winy Ronikiera. Broszurę
przyjęto nadspodziewanie chłodno. Przyznawano wprawdzie, że jest
małym arcydziełem publicystyki literackiej i prawniczej, ale... „Ale nie
jest rzeczą adwokata i publicysty oskarżać biedaka, który już siedzi na
ławie oskarżonych: od tego jest prokurator i policja” - powiadano.
Tego samego zdania była ciotka Helka Ossowska, która zresztą westchnęła mówiąc:
- Przedtem De Lacy, teraz Ronikier... Nie ma co mówić: Polacy
popisują się...
W początku lata 1913 roku Tadzio po zdaniu matury był z matką
w Warszawie. Gdy przed kasą teatru „Nowości” kupowali bilety na
„Hrabiego Luksemburga”, kasjerka powiedziała z uśmiechem:
- Dziś powinniśmy brać podwójną opłatę za wstęp.
- Dlaczego? - spytał Tadzio.
- Bo hrabia Ronikier jest dziś w teatrze.
W pierwszym rzędzie parteru stał tyłem do kurtyny wysoki przystojny pan w ciemnym ubraniu i z monoklem w oku. Miał twarz szczupłą
i bladą. Rozmawiał z siedzącą przed nim panią - nieokreślonego wieku
i dość brzydką - zapewne żoną. Zachowywał się swobodnie i naturalnie,
jakby nie widząc, że oczy całej widowni są na niego zwrócone. Od czasu
do czasu przykładał do oczu lornetkę teatralną i spokojnie lustrował loże.
„Tak - myślał Tadzio - ten człowiek musi mieć żelazną wolę i nerwy jak
postronki”.
Wkrótce później senat w Petersburgu przychylił się do skargi kasacyjnej
prokuratora i uchylił wyrok izby sądowej. Ronikiera znów aresztowano.
Siedział w areszcie, gdy w r. 1915 Niemcy wkroczyli do Warszawy. Władze
niemieckie wypuściły go z więzienia. Dlaczego? Różnie o tym mówiono
i przedtem i potem. Gdy nastała Polska niepodległa, nikt jakoś nie mówił
o rewizji procesu. Ronikier mieszkał sobie w Warszawie, pisał i ogłaszał
jakieś utwory. Nazwisko jego wypływało od czasu do czasu jako powoda
w procesach o eksmisję lokatorów. „Ach, znów ten Ronikier” - mówiono.
„Popisy” Polaków nie skończyły się na Ronikierze. Zaczęła się ponura
sprawa Damazego Macocha, mnicha klasztoru na Jasnej Górze. Zamordował brata na spółkę z bratową - swoją kochanką. Trupa zaszył w sofie,
którą wywiózł z klasztoru i wyrzucił na jakimś pustkowiu. Po „trupie
w koszu” był „trup w sofie”. To już nie był prosty wstrząs. Społeczeństwo
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polskie wpadło w przerażone osłupienie. Bo jak to - obrona Częstochowy,
przeor Kordecki, Święta Panienka osłaniająca niebieskim płaszczem
klasztor przed ognistymi kulami Szwedów, Babinicz i największa kolubryna - a tu mnich o paskudnym nazwisku Macoch popełnia zbrodnię
bratobójstwa. Koniec świata. Tym bardziej, że gazety rosyjskie, zarówno
czarnosecinne jak lewicowe, nie tają radości. Wiadomo: klasztor katolicki
to gniazdo papizmu, jezuityzmu, zabobonu i wszelkiego zła... Gdy jeden
z kolegów Tadzia nazywa w gniewie kolegę Żydka „Żidem” (co po rosyjsku brzmi obelżywie), ten odcina się: „A ty Macoch”. Tylko pan Irteński
wzrusza ramionami i powiada:
- Chwała Bogu, że ten drań nazywa się Macoch i że nie ma obawy,
ażeby pochodził ze szlachty, a tym bardziej z arystokracji. Po De Lacy’ch
i Ronikierach - to pociecha. Niech hańba narodowa spada równomiernie
na wszystkie klasy społeczne.
Ale i ponura sprawa Damazego Macocha nie miała być końcem „hańby
narodowej”. Pewnego dnia majowego, w okresie egzaminów przejściowych z klasy siódmej do ósmej Tadzio parząc się ranną kawą, sięgnął
po wydanie wieczorne „Kuriera Warszawskiego” i przeczytał wiadomość
tłustym drukiem o zabójstwie księcia Władysława Druckiego-Lubeckiego w Teresinie.
Książę Lubecki gościł u siebie swego krewnego (czy przyjaciela)
ordynata Bispinga. Gdy ten odjeżdżał, gospodarz ofiarował się, że sam
odwiezie gościa na stację Teresin - bez furmana. Pojechali wolantem
drogą przez park. Po kilku godzinach służba teresińska, zaniepokojona
nieobecnością pana, rozpoczęła poszukiwania. Znaleziono go zastrzelonego w lasku parkowym. Konie i wolant stały obok. Bispinga ani śladu.
Bisping zeznał, że po drodze na stację spotkali w lasku jakichś dwóch
ludzi, którzy przyszli do księcia z interesem. Lubecki zatrzymał wolant
i zaczął z nimi rozmawiać. Bisping spojrzał na zegarek: „Boję się, że się
spóźnię na pociąg - powiedział - ty sobie z nimi tu rozmawiaj, a ja pójdę
na stację piechotą”... Lubecki się zgodził. (Dość dziwny gospodarz - pomyślał Tadzio - pozwolił gościowi iść parę wiorst piechotą po to, żeby
rozmawiać z jakimiś drabami...). Dalsze zachowanie się Bispinga było
jeszcze dziwniejsze. Przyszedł na stację Teresin już po odejściu pociągu.
Co zrobiłby normalny człowiek w takiej sytuacji? No - albo by wrócił
do dworu, albo poczekał na stacji na pociąg następny. Bisping zrobił
jednak inaczej: poszedł piechotą ścieżką wzdłuż toru do następnej stacji.
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Szedł kilka czy kilkanaście kilometrów. Po drodze zmoczył go deszcz.
Sędzia śledczy miał te same refleksje, które przyszły do głowy Tadziowi.
Zadał Bispingowi dwa pytania. Po pierwsze, czy może wytłumaczyć, jak
mógł gospodarz porzucić go w lasku i pozwolić na pieszy spacer na stację,
tym bardziej, że do odejścia pociągu pozostawało zaledwie kilka minut?
Po drugie, dlaczego Bisping odbył długą przechadzkę ze stacji Teresin
do następnej stacji, zamiast czekać na najbliższy pociąg w Teresinie?
Na pierwsze pytanie Bisping odpowiedział, że nieboszczyk był wielkim
oryginałem i że tego rodzaju postępowanie było całkowicie w jego stylu.
Na drugie pytanie - że jest wielkim piechurem-sportowcem i że wolał
maszerować, niż siedzieć bezczynnie na małej stacyjce. Odpowiedzi nie
zadowoliły sędziego śledczego. Bisping został aresztowany i oskarżony
o zabójstwo Lubeckiego.
Motywy zarzucanej Bispingowi zbrodni nie były w świetle aktu
oskarżenia zbyt jasne. Chodziło o jakieś weksle z podpisem Lubeckiego.
Jedni z biegłych mówili, że były sfałszowane, inni - że autentyczne. Gdy
Bisping siedział w areszcie prewencyjnym, zdarzył się wypadek, który
jeszcze bardziej zawikłał sprawę. Ktoś włamał się do gabinetu Lubeckiego w Teresinie i splądrował papiery. Czy i co zginęło? - nie było jasne.
Zaczęły się głośne szepty na temat, że zamordowany miał znaczny udział
finansowy w jakichś wielkich przedsięwzięciach rządowych w twierdzy
grodzieńskiej. Do afery miały być zamieszane osoby bardzo wysoko postawione w biurokracji rosyjskiej. Wymieniano nazwisko jednego z wielkich książąt. Lubecki miał posiadać dowody kompromitujące owe osoby
wysoko postawione. Rzecz więc jasna: morderstwo zostało ukartowane
i wykonane przez agentów rządowych, biedny zaś Bisping jest ofiarą fałszywego oskarżenia. Gdyby rzecz działa się o kilka lat wcześniej, nikt by
takim pogłoskom nie wierzył, bo powaga sądownictwa rosyjskiego stała
wtedy zbyt wysoko. Ale czasy się zmieniły. Polityka premiera Stołypina,
który zresztą rok przedtem zginął od kuli terorysty w Kijowie, i ministra
Szczegłowitowa podważyły wiarę w sumienność i niezawisłość sądów rosyjskich. Ci, co mieli jeszcze w świeżej pamięci świetne karty rosyjskiego
wymiaru sprawiedliwości, protestowali: Jak to? Czy przypuszczacie, że
władze prokuratorskie świadomie oskarżają człowieka niewinnego dla
zatuszowania ciemnych machinacji finansowych dygnitarzy rosyjskich?
Na to zwolennicy wersji „politycznej” odpowiadali pytaniem: a „dziwny”
wyrok w sprawie Ronikiera? Ogół społeczeństwa polskiego, przygnębiony
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szeregiem głośnych procesów, rzucających cień hańby na naród polski,
chętnie wierzył tym pogłoskom. Ale sfery zbliżone do rodziny Lubeckich
mówiły co innego: Bisping zabił! To zły człowiek!
Gdy po miesiącach śledztwa doszło do rozprawy sądowej i gdy po wielu
dniach przesłuchiwania świadków i biegłych, i po gorących mowach
prokuratora i obrońców sąd zwrócił się do oskarżonego z zapytaniem, co
chce powiedżieć w swym „ostatnim słowie”, Bisping powstał i donośnym
głosem powiedział:
- Wiem że to, co powiem, nie ma wagi dla sądu. Ale wiem, że słowa
moje dojdą uszu moich przyjaciół, którzy mi uwierzą. Do nich więc się
zwracając przysięgam w imię Boga wszechmogącego, że jestem niewinny.
Uroczysta przysięga nie zrobiła wrażenia na sądzie. Bisping został
skazany na więzienie za „zabójstwo pod wpływem silnego wzruszenia
psychicznego”. (A więc znów, jak w procesie Ronikiera, owo „wzruszenie
psychiczne”!).
Gdy w kilka miesięcy później pani Irteńska wybrała się z wizytą do
państwa Karolostwa Niezabytowskich z Jadwinią i Tadziem, rozmowa
w przestronnym „hallu” bacewickim zeszła na pasjonującą wszystkich
sprawę Bispinga. Tadzio zabrał głos i powiedział, że mocno wątpi w legendę „politycznego” podłoża tej sprawy. Zdaniem jego Bisping zabił
i kwita. Słowa Tadzia bardzo oburzyły pana Karola.
- Przyjdzie jeszcze czas - powiedział - gdy będziemy mogli mówić głośno o tym, o czym dziś, niestety, mówimy szeptem. Co do mnie - wierzę
w niewinność Bispinga. Jest to człowiek szlachetny i dobry katolik. Skoro
złożył publiczną przysięgę, że jest niewinny, muszę mu wierzyć!
- Cóż to za wspaniała rzecz - wiara - rozmyślał później Tadzio.
W przeciwieństwie do sprawy Ronikiera, sprawa Bispinga doczekała się
ech oficjalnych w Polsce niepodległej. Na prośbę oskarżonego przeprowadzono w sądzie okręgowym rewizję procesu. Bispinga uniewinniono.
Jednak - chociaż zgodnie z proroctwem pana Karola Niezabytowskiego
„mówiono głośno” o tym, o czym za czasów zaborczych mówiło się
szeptem, żadnych konkretnych dowodów nie wysunięto i tajemnica
machinacji finansowych przy budowie twierdzy grodzieńskiej pozostała
tajemnicą. Zresztą proces rewizyjny przeszedł blado. Akta pierwszego
procesu przepadły gdzieś w Rosji. Wielu świadków poumierało. Inni
zaginęli bez wieści w czasie wojny i rewolucji. Procesem mało kto się
interesował. Odgrzana sensacja nie była już sensacją. Tyle tylko, że na
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półkach księgarskich ukazała się powieść pt. „Tajemnica stanu”. Była
to dość fantastycznie ułożona wersja „polityczna” sprawy Bispinga:
Lubeckiego sprzątnęli agenci carscy, a niewinnego fałszywie oskarżono.
Powieść napisał Ireneusz Zyberk-Plater, który jeżeli przejdzie do historii
literatury światowej, to tylko jako jedyny pisarz piszący bądź nogą bądź
piórem trzymanym w zębach, urodził się bowiem bez rąk.
W parę lat po procesie rehabilitacyjnym Tadzio po raz pierwszy i jedyny w życiu spotkał się z Bispingiem. A było to tak. Po obfitym i wesołym
obiedzie w Bristolu w Warszawie Tadzio przechodził z restauracji do
hallu w towarzystwie dwóch ostatnich facecjonistów litewskich - Wi-tolda Dusiackiego-Rudominy i Bohdana Zalutyńskiego. Ten ostatni był
szeroko znany w Litwie i Koronie ze swych kawałów z gatunku zwanego
po angielsku „practical jokes”. Trzeba nadmienić, że te jego kawały „praktyczne” nie zawsze bywały w dobrym smaku. We drzwiach podchmielona
trójka spotkała się ze starszym szpakowatym panem średniego wzrostu
o szczupłej ciemnawej twarzy i przenikliwych oczach.
- Aaa! Witamy ordynata! - zawołał Zalutyński - Pozwolisz, ordynacie,
że ci przedstawię przyjaciela mego Tadeusza Ipohorskiego-Irteńskiego...
- Bisping - mruknął starszy pan, poczem podał rękę Zalutyńskiemu. Ten
jak gdyby wahał się przez chwilę, potem potrząsnął podaną rękę z przesadną serdecznością, a następnie zaczął oglądać własną dłoń wzrokiem
krótkowidza. Po chwili wytarł tę dłoń o połę marynarki i powiedział:
- Przepraszam, że wycieram rękę, ale widzisz... ludzie powiadają, że
masz ręce we krwi... Ja temu oczywiście nie wierzę, ale dla wszelkiej
pewności wytarłem rękę...
Tadzio wstrzymał na chwilę oddech spodziewając się wielkiego skandalu. Bispingowi jednak twarz nawet nie drgnęła. Zmrużył tylko oczy
i wycedził przez zęby:
- Bydlę.
A później zwrócił się do Tadzia i zaczął rozmawiać z nim uprzejmym
głosem, jak gdyby nic nie zaszło.
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Rozdział XIX

Nasiąkanie skorupki

„Suslik” Aleksandrow, o którym wspominaliśmy w rozdziale IX,
pilnował litery „jat” w młodszych klasach. W piątej klasie dawał lekcje
literatury rosyjskiej z okresu do Łomonosowa, czyli z czasów gdy literatura rosyjska właściwie nie istniała. Temat był nudny i wykłady nudne.
Pół roku dręczył klasę bylinami i „Domostrojem”. Drugie pół roku „Słowem o pułku Igora”. Wiele jeszcze lat przejść miało zanim Tadzio
ocenił piękno tego arcydzieła (a może apokryfu?) literatury słowiańskiej
XII stulecia. Na razie trzeba było kląć i kuć na pamięć początek poematu:
„Nie lepo li ny biaszet, bratije, naczati starymi słowiesy trudnych powiestiej o płku Igorewie” oraz pieśń Jarosławny. Z czasem się dowiedział, że
w szkołach polskich dzieje się nie lepiej: bezgraniczna tępota nauczycieli
potrafi obrzydzić „Pana Tadeusza” i inne arcydzieła literatury polskiej
najgorętszym entuzjastom.
Suslika nie lubiano. Obok łacinnika Smorodskiego należał do najmniej
popularnych nauczycieli. W młodszych klasach niepopularność jego była
raczej instynktowna. W starszych znaleziono powód, ażeby nim „gardzić”. Od pensjonarek domów publicznych na Nowokrasnej dowiedziano
się, że Aleksandrow często odwiedza te zakłady, przychodząc tam pijany
jak bela. Zauważono, że ma koniec nosa czerwony i że nieraz ręce mu się
trzęsą, gdy odwraca stronice dziennika klasowego.
Od szóstej klasy było lepiej. Literaturę wykładał Sozonowicz - starszy
wysoki pan z siwiejącą brodą i smutnym wyrazem czarnych oczu spod
brwi krzaczastych. Nie posiadał większych talentów pedagogicznych
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lub krasomówczych, a jednak był szanowany i lubiany. Może te jego
smutne oczy tak działały na sztubaków? Osobiste życie miał niewesołe.
Po okresie długiego konkubinatu z własną kucharką, z którą spłodził
kilkoro dzieci, ożenił się z nią wreszcie. Synowie jego nosili początkowo
nazwisko matki - Cymbał. Chodzili do gimnazjum, w którym wykładał
ojciec. Jeden z nich kolegował z Tadziem. W drugiej czy trzeciej klasie
całe gimnazjum zostało zelektryzowane następującym ewenementem.
Do klas, w których uczyli się Cymbałowie, wchodził dyrektor w asyście
inspektora i gospodarza klasowego i grzmiącym głosem oznajmiał:
- Cymbał! Na mocy najwyższego ukazu nazywacie się od dzisiaj nie
Cymbał, lecz Sozonowicz!
Wychodząc we drzwiach ostrzegał jeszcze klasę:
- Za Cymbała będę sadzał do karceru!
Sozonowicz potrafił zainteresować chłopaków Puszkinem, Gogolem,
Lermontowem i Gribojedowem. Puszkin i Gogol byli - rzecz jasna realistami. „Realizm w poezji Puszkina” - oto był faworytny temat
klasówek, a nawet egzaminów maturalnych. Gogol śmiał się przez łzy
i pisywał wyłącznie na tematy łaskawie mu odstąpione przez Puszkina.
Lermontow był bajronistą i twórcą „typu człowieka rozczarowanego w literaturze rosyjskiej”. Gdy zadzęto odrabiać Gribojedowa, pod ławkami
krążył wystrzępiony egzemplarz pornograficznej parodii na „Gorie ot
uma”. Na czwórce Puszkin, Gogol, Lermontow i Gribojedow kończył
się urzędowy program „najnowszej” literatury rosyjskiej. Dostojewski
w ogóle nie istniał. Turgieniew i Tołstoj należeli do literatury zalecanej,
lecz nieobowiązkowej. Z Tołstoja wolno było czytać „Wojnę i pokój”
oraz „Dzieciństwo i pacholęctwo”. O „Annie Kareninie” nie było mowy,
a „Zmartwychwstanie” znajdowało się na indeksie. Tadzio miałby bardzo
ograniczoną znajomość literatury rosyjskiej XIX wieku, gdyby nie bogata
biblioteka pana Irteńskiego, z której - jawnie lub ukradkiem - brał „zakazanego” Tołstoja, Dostojewskiego, Leskowa, Szczedryna, a z najnowszych
Kuprina, Andrejewa, Arcybaszewa, Amfiteatrowa. Próbował czytać
Czernyszewskiego, Dobrolubowa, Pisiemskiego, ale zasypiał przy piątej
stronicy.
Stary Sozonowicz miał opinię liberała. Tadzio osobiście się przekonał,
że jeżeli nie był liberałem, to w każdym razie (porządnym człowiekiem.
A stało się to tak. Na jakąś lekcję w siódmej czy ósmej klasie zadano „na
pamięć” słynne „Oszczercom Rosji” Puszkina. Poemacik podły w swej
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intencji, bo będący ze strony wielkiego poety kopnięciem powalonej
w roku 1831 Polski. Tadzio uważał wtedy i oczywiście dotąd uważa, że
„Oszczercom Rosji” jest najpiękniejszym z krótkich utworów Puszkina
- majstersztykiem dowodzącym, że artyzm i szlachetność idei niekoniecznie chodzą w parze. Sozonowicz wyrwał Tadzia, a ponieważ był
roztargniony, więc albo zapomniał, jaki wiersz był zadany, albo wyszło
mu z głowy, że Tadzio jest Polakiem.
- Czitajtie obraziec - powiedział.
(W języku urzędowo-szkolnym wiersz zadany na pamięć nosił nazwę
„obraziec” czyli „wzór”).
Tadzio odpowiedział, że recytować nie będzie. Sozonowicz podniósł
brwi:
- Nie wyuczyliście się lekcji?
- Wyuczyłem się lekcji, ale tego wiersza recytować nie będę.
Sozonowicz milczał przez chwilę, jakby coś rozmyślając, i wreszcie
powiedział krótko: „Sadities”. W głuchej ciszy czując zwrócone na siebie
oczy całej klasy Tadzio wrócił na miejsce. „Pałka” - myślał z goryczą żałując już trochę, że wyskoczył z tym bohaterstwem narodowym. Okazało
się jednak, że Sozonowicz nie postawił mu żadnego stopnia, a w tydzień
później „wyrwał” go z innej materii i dał mu, jak zwykle, piątkę.
Historię wykładał w starszych klasach Masłokowiec, którego nazywano
„Masłobojem”, człowiek bardzo młody o twarzy bladej i marzycielskiej,
o którym mówiono, że gotuje się do kariery naukowej i że wykłada
w gimnazjum tylko przejściowo - dla chleba. Uczono się z podręcznika
profesora Iwanowa. Podręcznik był „przyzwoity” - bez „iłowajszczyzny”.
Tadzio uśmiechał się jednak czytając, jak to Piotr III „umarł” w Ropszy,
lub czytając rozdział o powstaniu 1863 roku: „Mimo zapewnień chytrego
markiza Wielopolskiego rząd rosyjski śledził uważnie wszystko, co się
działo w Warszawie... Powstał tam rzond narodowyj... Polki nosiły żałobę po ojcziznie i śpiewały po kościołach pieśni patriotyczne, z których
najpopularniejsza zaczynała się (!) od słów: Boże, zwróć nam ojczyznę!”.
Wykład Masłokowca też dał powód do demonstracyjnego wystąpienia
jednego z uczniów Polaków. Gdy mówił o powstaniu kościuszkowskim
i doszedł do miejsca, kiedy Kościuszko na polu bitwy pod Maciejowicami upadł ranny i rzuciwszy szablę na ziemię wykrzyknął z rozpaczą:
„Koniec Polski!” - Konrad Malkiewicz, stryjeczny brat Zdzisia, podniósł
się z ławki i trochę drżącym głosem oznajmił:
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- Kościuszko nigdy tego nie powiedział. To plotka. Poważny historyk
nie powinien powtarzać plotek...
Masłokowiec okrutnie się zmieszał i po chwili wyjąkał, że może to
legenda, ale że historykowi wolno powoływać się na legendę. (Nawiasem mówiąc podręcznik prof. Iwanowa nie zawierał wzmianki o „Finis
Poloniae”).
Masłokowca nie bardzo lubiono, Tadzio jednak zachował o nim dobre
wspomnienie, gdyż miał z nim następujący incydent. W Mińsku świeżo
otwarto kawiarnię „Select” na rogu Zacharzewskiej i Dobroczynnej.
„Select” powstał z inicjatywy polskiej w nowym gmachu Towarzystwa
Wzajem-nego Kredytu. Był ostatnim krzykiem mody i europejskości.
Ściany wykładane kafelkami „pod malachit”, ławki wzdłuż ścian
i krzesła wysłane ciemnozieloną skórą, poręcze krzeseł i lada bufetowa
błyszczące chromem. Na wzór wiedeńsko-warszawski w „Selekcie” było
wszystko: od ciastek, pączków i kawy z pianką do dań gorących i trunków.
W dzień uczniom wolno było tam chodzić - jak do cukierni. Wieczorami
- nie. Razu pewnego Tadzio wybrał się tam na kolację w przebraniu cywilnym. Nie był to już garnitur przerobiony z ubrania pana Irteńskiego,
lecz prawdziwe (pierwsze!) ubranie cywilne z pracowni słynnego krawca
mińskiego, pana Pąkcińskiego z Warszawy. Właśnie Tadzio stał przy ladzie z dorosłym przyjacielem i wychylał pod marynowanego rydza drugi
kieliszek wódki, gdy do kawiarni wszedł Masłokowiec. Poznał Tadzia czy
nie poznał? A jeżeli poznał, to doniesie czy nie doniesie?... Cóż - co ma
się stać, to się stanie. Tadzio wrócił do stolika i zasiadł do obstalowanych
zrazów a la Nelson (nb. admirał Nelson zrazów takich nie znał i nigdy nie
jadał) popijając je kuflem piwa i starając się nie patrzeć w stronę, gdzie
siedział Masłokowiec. Historyk nie doniósł, ale nazajutrz spotkawszy
Tadzia na korytarzu odwołał go na stronę i powiedział:
- Postawił mnie pan wczoraj w głupiej sytuacji. Mógł pan przynajmniej
wyjść z restauracji, gdy pan mnie zobaczył. Wie pan doskonale, że obowiązkiem moim jest donieść inspektorowi. ,Nie zrobię tego, bo nie chcę
panu zwichnąć kariery. Ale na przyszłość proszę być - delikatniejszym.
(Tadzio pomyślał sobie, że gdyby Masłokowiec doniósł inspektorowi,
to poczciwy Sacharow zapewne nie urwałby mu głowy. Sacharow nieraz
bowiem monitował klasę pół żartem i pół serio: „Wiem, że niektórzy
z panów gimnazistów wpadają na fortel (uchitrjajutsa) przebierania się
po cywilnemu... Niech no złapię którego, to mu zadam pieprzu”...).
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W siódmej i ósmej klasie wykładano, niejako nad program, przedmioty
osobliwe. Obdarzony dźwięcznym barytonem pan Sokołow dawał
lekcje propedeutyki filozoficznej, czyli psychologii i logiki. Sędzia sądu
okręgowego pan Iwanienko - prawoznawstwa. Poczciwy dr Ignacy
Świda - higieny. Na lekcjach biednego Świdy panował gwar zagłuszający
słowa wykładowcy. („Co za brak kultury” - skarżył się Tadziowi Konrad
Malkiewicz). Gwar milkł i panowała skupiona cisza, gdy dr Świda mówił
o środkach ochronnych przeciwko chorobom wenerycznym.
Księdza „kapelana” Tomaszewskiego przeniesiono na stanowisko
proboszcza w Berezynie. Wykładowcą religii został ksiądz Micewicz o ascetycznej twarzy i przenikliwym spojrzeniu błyszczących czarnych
oczu. Był wymagający, a więc niepopularny. Wykłady religii traktował
poważnie. Wyrzucił Irteńskiego z klasy, gdy ten oświadczył cynicznie,
że w starszych klasach lekcje religii istnieją po to, aby się na nich uczyć
innych „ważniejszych” przedmiotów. W porów-naniu z poczciwym
Tomaszewskim był duszpasterzem światłym. Ukończył Akademię Duchowną w Petersburgu, gdzie kolegował ze słynnym z procesu Bejlisa
ks. Pranajtisem. „Jezuita” - powiadali o nim uczniowie Polacy, bezwiednie naśladując w ten sposób ulubioną inwektywę liberałów rosyjsko-żydowskich.
Przy przejściu z klasy siódmej do ósmej Tadziowi groziła dwójka z religii, a więc poprawka, czyli rzecz niesłychana w dziejach szkolnictwa.
Puścił się więc na pomysł chytry, choć pachnący szantażem. Chodzi o to,
że w czasie śledztwa w sprawie Bejlisa ks. Micewicz miał nieostrożność
wypowiedzieć na lekcji religii opinię, że wierzy w istnienie żydowskich
mordów rytualnych i nawet pokazywał chłopcom jakąś książeczkę z rysunkami dziatek „od Żydów kłutych igiełkami”. Gdy przyszedł koniec
roku szkolnego i gdy Micewicz - pomimo próśb i błagań - oświadczył
Tadziowi, że mu postawi dwójkę w roku, chłopiec zasyczał przez zęby:
- Ach tak! W takim razie pójdę do dyrektora i powiem, że ksiądz na
lekcjach wzniecał nienawiść fanatyczną i podburzał jedną część ludności
przeciw drugiej. (Tadzio użył terminów nieraz powtarzanych przez prasę
liberalną).
Blada twarz księdza zrobiła się purpurowa.
- Jesteś smarkacz i dureń! - krzyknął.
Ale cóż: szantaż poskutkował. Ks. Micewicz wystraszył się i „smarkacz”
dostał trójkę z religii.
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W rok później, gdy Tadzio zdał maturę i w sali aktowej czekał na
uroczyste wręczenie świadectw, odbyły się mowy. Po przemówieniu
dyrektora głos zabrał „ojciec” Micewicz i wygłosił ex promptu dość długą
mowę po łacinie. Gdy skończył, dyrektor - klasyk zajadły - uśmiechnął
się z zadowoleniem i zwrócił się do łacinnika Czerniawskiego:
- Może Anton Aleksandrowicz odpowie ojcu Micewiczowi?
Łacinnik bardzo się zmieszał i wybąkał, że na tak piękną mowę nie
potrafi odpowiedzieć równie pięknie. Po tym zdarzeniu Tadzio i inni
abiturienci Polacy bardzo byli dumni ze swego „kapelana”.
W klasie było Żydów niewielu - tylko pięciu - większość bowiem
chodziła albo do gimnazjów prywatnych, albo do szkoły handlowej.
Stosunek uczniów Polaków i Rosjan do kolegów Żydów był poprawny,
często przyjazny. Zdarzało się - bardzo rzadko - że w ogniu kłótni Polak
obłajał Żyda od „parcha”, „Żida” lub „Bejlisa”. W odpowiedzi posłyszał,
że jest „Lachem” lub „Macochem”. Ale i po takich wybuchach na tym się
kończyło i harmonia panowała dalej. Wyjątkiem był Żyd o dziwnym nazwisku Wasilewski. Niewielkiego wzrostu, lecz silny fizycznie, był bardzo
zdolny. Był jednym z pierwszych uczniów w klasie. Celował w historii
i literaturze. Zdarzyło się, że jeszcze za czasów popularnego historyka
Andrejewa ten zadał Wasi-lewskiemu pytanie:
- Czy wiecie skąd święci Cyryl i Metody znali język słowiański?
Poprawna odpowiedź powinna była brzmieć: „Znali język słowiański,
bo się urodzili w Macedonii”. Wasilewski odpowiedział inaczej. Patrząc
nauczycielowi w oczy odparł:
- Opatrzność ich natchnęła („po naitiju swysze”).
Nauczyciel poczerwieniał i uderzył pięścią w stół:
- Czy Wasilewski wie, że za takie żarty...
Wasilewski podniósł brwi w naiwnym zdumieniu:
- Ależ ja wcale nie żartowałem. Po prostu odpowiedziałem na pytanie
tak jak umiałem...
Na pozór Andrejew się uspokoił. Ale do końca roku, choć stawiał Wasilewskiemu piątki, zachował w duszy podejrzenie. Przedtem Wasilewski
był jego pupilkiem. Po tym wypadku był dla chłopca zimno grzeczny.
Podejrzenie nie było małe: Jak to? Żyd pozwolił sobie na żarty z religii
chrześcijańskiej?! Otóż ten Wasilewski, uprzejmy i przyjazny dla kolegów
Rosjan, nienawidził Polaków. Nienawidził na zimno. Na czynione awanse odpowiadał pogardliwym spojrzeniem przymrużonych oczu. Tadzio
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nie mógł zrozumieć źródła tej nienawiści. Zrozumiał dopiero w wiele lat
później. Jesienią 1917 roku, po zagarnięciu władzy przez bolszewików,
Wasilewski wypłynął nagle w skórzanej kurtce jako komisarz i członek
czrezwyczajki. Nienawiść jego do Polaków miała więc podłoże czysto
klasowe.
Jeżeli o Rosjan chodzi, Tadzio i Bohdan Wańkowicz przyjaźnili się
z trójką: Kalikin (wspomniany już w rozdziale XV), Ładutko i Siemaszko.
Wbrew regułom „rozdwojenia jaźni”, tj. że poza murami szkoły istnieje
tylko życie polskie, Tadzio i Bohdan miewali od czasu do czasu wypady
pozaszkolne z tą trójką, najczęściej alkoholowe. Kalikin był siłaczem
i dobrodusznym milczkiem. Ładutko, w którym prawdopodobnie
płynęła krew białoruska, był siłaczem i wesołkiem. Siemaszko stanowił
mózg tej trójki: był dowcipny z odcieniem złośliwości. Wszystkich trzech
łączył przedwczesny pociąg do wódki. Kalikin nieraz wy padał na kilka
kieliszków w czasie wielkiej pauzy i czuć go było wódką. Nazywał to
„naperfumowaniem się winnymi perfumami”. Tadzio i Bohdan raz na
dwa miesiące szli wieczorem z przyjaciółmi Moskalami na wypitkę.
Seanse tej przyjaźni polsko-rosyjskiej odbywały się w obskurnej piwiarence w dole ulicy Zacharzewskiej. Do spelunki wchodziło się z podwórza. Pito szklankami „zwieroboj”, czyli wódkę pół na pół z piwem,
i zagryzano kwaszonym ogórkiem. (W niektórych miejscowościach
„zwierobojem” na-zywano innego rodzaju koktajl rosyjski). Przyjaciele
Moskale mieli głowy wytrenowane i trzymali się mocno. U Tadzia libacje
te kończyły się zwykle na wymiotach.
Raz do roku Siemaszko, który lubił asystować gimnazistkom Rosjaneczkom, namawiał przyjaciół polskich na podwieczorek gimnazjalny
rosyjski. Dla odmiany było to ciekawe, bo zupełnie inaczej, niż na polskich
wieczorkach w „Ognisku”. Wieczorki rosyjskie odbywały się w gmachu
jednego z gimnazjów - męskiego lub żeńskiego. Nie było nastroju swobody, bo po lokalu kręcili się nadzorcy szkolni - niby to dobroduszni,
ale mający czujne oko na wszystko. Nie było, jak w „Ognisku”, bufetu
z wódką i piwem, lecz tylko herbata z mało apetycznymi „buterbrodami”.
Tańczono dość dziwnie. Walc trwał krótko - za to godzinami trwały
jakieś „dzikie” tańce - Pas d’Espagne, Pas de Quatre, Pas de patineurs,
lezginka, no i skakana „mazurka”. Wszystko to było nie tyle dzikie,
ile nudne.
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- Ach, przydałby się kieliszek wódki - wzdychał Tadzio. Siemaszko
namawiał do bufetu.
- A jak tam w bufecie? - pytał Bohdan.
- Źle - odpowiadał Siemaszko - po pierwsze dają g ...., a po drugie mało.
Po raz pierwszy posłyszał Tadzio ten dowcip, który był wtedy i jest
dzisiaj bardzo rozpowszechniony w najrozmaitszych sferach.
Polacy chodzili na te nudne wieczorki w nadziei, że - kto wie - może
gdzieś w ciemnym korytarzu lub przy odprowadzaniu do domu uda
się im zamacać jakąś przylepną Rosjaneczkę lub Żydóweczkę. (Autor
zdaje sobie sprawę, że wyraz „macać” jest brzydki i ordynarny. Niestety
w języku polskim nie ma ładnego określenia na te słodkie a niewinne
preludia miłosne, które Amerykanie oznaczają czarującym imiesłowem
„necking”, a Białorusini żartobliwym czasownikiem „dureć”).
Gimnazistki dzieliły się na „kazionki” i „marijinki”. Kazionki chodziły
do gimnazjum rządowego, marijinki do gimnazjum imienia cesarzowej
Marii. Tamte miały czarne fartuszki, te - brązowe. Na jednym z wieczorków Tadzio poznał dwie siostry-marijinki - starszą Lolę i młodszą Szurę
Żmijowe. Odznaczały się wielką urodą. Nazywano je „mińskimi pannami Schneider”. W tym bowiem czasie wielkim powodzeniem cieszyła się
powieść młodego powieściopisarza petersburskiego Bielajewa pt. „Panny
Schneider”. Była to dość smutna historia dwóch sióstr ze sfery drobnourzędniczej, przystojnych, miłych, z gatunku zwanego przez Anglosasów
„good sport”, czyli dziewcząt wesołego usposobienia i miękkiego serca,
które tylko z wielkim trudem od-mawiają mężczyznom tego, o co je się
prosi. Panny Schneider nie przekraczały fatalnej dla dziewictwa granicy,
nie „puszczały się”, nie były nawet „półdziewicami”, a jednak złe języki
przypisywały im najgorsze niecnoty niewieście. A liczni wielbiciele - od
gimnazistów do podtatusiałych lowelasów - nie traktowali ich na serio. I to
było tragedią biednych panien Schneider. Porównanie panien Żmijowych
z pannami Schneider nie było zbyt trafne. Wprawdzie Lola i Szura lubiły
się bawić - z oficerami mińskiego garnizonu, z przyjezdną studenterią,
z gimnazistami starszych klas - ale nie tylko potrafiły zatrzymać flirt na
granicy nie obowiązującego „siostrzanego” pocałunku, ale, co najważniejsze, do kładnie wiedziały, czego chciały. Panny Schneider z powieści
kończą melancholijnie, mińskie „panny Schneider” zrobiły karierę.
Starsza Lola wyszła za mąż za Romka Kościałkowskiego, brata przyszłego
ministra, młodsza Szura - za „najoświeceńszego” (świetlejszago) księcia
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Gruzińskiego, wnuka w prostej linii ostatniego udzielnego władcy Gruzji
i urzędnika do szczególnych zleceń gubernatora mińskiego.10
Inną mińską „panną Schneider” była Tala Steblin-Kamińska, wspomniana w rozdziale VII. Miała powodzenie znacznie mniejsze niż panny
Żmijowe. Choć była rosła i piękna, nie podobała się mężczyznom, bo jej
zarzucali, że ma pierś płaską. Nazywano ją „deską” - z pewnym nie-przyzwoitym dodatkiem. W owych latach rewolucja w ocenie piękna ciała
kobiecego jeszcze nie nastąpiła. Ideałem pięknej budowy była „Nana”,
kobieta o kształtach bujnych. Piersi jak dwa dojrzewające melony, łydki
jak dwie odwrócone butelki garncowe, zadek jak dwa średnich rozmiarów
globusy - oto były cechy kobiecości, budzące podziw i wzniecające „żądzę”. Tala Kamińska zrobiła karierę dopiero wtedy, gdy zaczęto wielbić
smukłość linii.
Gdy mowa o wieczorkach rosyjskich, trzeba wspomnieć o jednym wypadku z nimi związanym. W ósmej klasie Tadzio dopędził
drugoroczniaka Bielińskiego. Wysoki, dość przystojny, schludnie ubrany
- był synem działacza w miejscowym Sojuzie Russkogo Naroda, organizacji czarnosecinnej czyli polako i żydożerczej. O młodym Bielińskim
też mówiono, że jest czarnosecińcem. W młodszych klasach należał do
oddziałów „Potiesznych” - organizacji wielce popieranej przez sfery rządowe, a będącej czymś średnim między przysposobieniem wojskowym
a taką sobie rosyjską „Hitlerjugend”. Na zewnątrz zresztą był grzeczny,
układny i niczym nienawiści swej do Polaków lub Żydów nie okazywał.
Działo się to w roku, gdy Duma Państwowa uchwaliła wyłączyć z Królestwa Polskiego „gubernię chełmską” i wcielić ją do Cesarstwa. Opinia
polska nazwała tę uchwałę, ze zwykłą u Polaków przesadą, „czwartym
rozbiorem Polski”, a niektóre gazety nawoływały nawet do ogłoszenia
żałoby narodowej. W tym czasie miał się odbyć wieczorek gimnazjalny,
z którego dochód był przeznaczony dla niezamożnych uczniów. Bieliński
zajął się sprzedażą biletów w klasie. Gdy zbliżył się do Tadzia, ten chętnie
kupił bilet oznajmiając jednak, że na wieczorku nie będzie.
- Ach tak - Bieliński zmrużył oczy - a dlaczego to pan Irteński nie będzie na wieczorku? Czy dlatego, że nosi pan żałobę po Chełmszczyźnie?
Tadziowi pociemniało w oczach i trzasnął Bielińskiego w twarz.
W ósmej klasie młodzieńcy są dżentelmenami, więc do bójki nie doszło.
10

Powieściopisarz Bielajew zginął młodo i tragicznie w wypadku ulicznym
- na początku świetnie się zapowiadającej kariery pisarskiej.
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Bieliński nie „oddał”. Natomiast posłał Tadziowi sekundantów. Odbył
się sąd honorowy (sud czesti), którego wyrok kazał Bielińskiemu cofnąć
wyrazy obrażające uczucia narodowe Tadzia, a Tadziowi - przeprosić
Bielińskiego za to, że się uniósł. Wypadek - godny zanotowania z trzech
względów. Po pierwsze dlatego, że Bieliński nie poleciał ze skargą do
dyrektora (czego po takim draniu można by się było spodziewać), ale
wybrał drogę honorową. Po drugie - że cała klasa była w tym zajściu po
stronie Tadzia (naturalnie oprócz Wasilewskiego, który uśmiechał się
ironicznie). Po trzecie - i co najważniejsze - w ciągu długich siedmiu lat
pobytu Tadzia w gimnazjum rosyjskim incydent z Bielińskim był jedynym wypadkiem zamachu - i to tylko usiłowanego - na uczucia narodowe
Polaka. Trójka „przyjaciół Moskali” była rzecz jasna całym sercem po
stronie Tadzia. Tylko sceptyk Siemaszko krzywił się:
- Ja bym rąk o takiego drania nie brudził. Nie ruszaj g ...., żeby nie
śmierdziało.
Po zajściu Konrad Malkiewicz, nieustanny członek Towarzystwa
Samokształcenia i „potulny z potulnych”, podszedł do Tadzia i w milczeniu, lecz mocno ścisnął mu dłoń. Uścisk ten miał znaczyć: „Brawo!
Nie spodziewałem się, że „złoty młodzieniec” zdolny jest do takiego
odważnego i patriotycznego wystąpienia”.
Tymczasem miesiące płynęły i geniusz czasu się zmieniał. Gdy Tadzio
wstąpił do gimnazjum, należało do szyku nosić czapki połamane. Henio
Węcławowicz wrócił z Wilna - chodził teraz do prywatnego gimnazjum
Falkowicza i był o klasę niżej od Tadzia - i przywiózł stamtąd modę
noszenia „blinów” czyli czapek z płasko i luźno leżącym denkiem. Tadzio
wykazał gusty indywidualne. Zapatrzył się na dorpacki dekiel Genia
Falkowskiego i zrobił sobie na obstalunek czapkę kształtu pół maciejówki
i pół mycki burszowskiej. Na nogach zamiast kamaszy na gumkach zjawiły się tęponose „amerykany” („Pancerniki!” - wyśmiewali się zacofańcy
wciąż obuci w kamasze z ostrymi nosami). Największym jednak szykiem
były „klosze”, tj. spodnie z przesadnie rozszerzonymi u dołu, jak u marynarzy, nogawkami. Inspektora Sacharowa irytowały te nieprzepisowe
bliny i klosze, ale koniec końców machał ręką. Machał ręką nawet na
to,, że w czasie słot jesiennych i zimą chłopcy przychodzili do szkoły bez
kaloszy. (Kalosze należały do rytuału urzędowego nie z troski o zdrowie
chłopców, lecz z uwagi na czystość podłóg w gmachu gimnazjalnym).
Cały Mińsk w ogóle pilnie śledził ostatnie krzyki mody. W odpowiednim
288

pawlikowski_dziecinstwo.indd 288

2011-11-29 02:33:32

Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego

czasie pokazały się na ulicach kapelusze „Chanteclair”. Zjawiła się nawet
jedna „jupe-culotte”, ale ją gonił taki tłum wrzeszczących uliczników,
że siadła do dorożki i więcej się już nie pokazała.
Czas płynął. Cempść topniał, lub raczej - zmieniał swe oblicze. Ze starej
gwardii tylko Bohdan i Henio pozostali wierni Tadziowi. Icek i Wacio
byli w Petersburgu. Wacia spotykał w czasie wakacji w Baćkowie i Kobylance. Icek zjawiał się w czasie ferii świątecznych w kapiącym od złota
mundurze gimnazjum Gurewicza. Gdy Tadzio przeszedł do ósmej klasy,
Moryś Wańkowicz i Antek Wiszniewski skończyli gimnazjum. Moryś
pojechał do Moskwy studiować języki wschodnie, Antek - do Lipska na
rolnictwo. Bohdan dostał za siódmą klasę parę „warunkowych” trójek,
tj. dostał promocję do ósmej pod warunkiem, że się przeniesie do innego
gimnazjum. Pojechał do Orła. Pisał stamtąd często do Tadzia donosząc,
że w Orle stał się pierwszym uczniem...
Podrastały młodsze roczniki, które niejako automatycznie doszlusowały do starego Cempścia. Wśród nich wielkie nadzieje rokował Aryk
(Apolinary) Krasowski. Na tle reszty polskiego sztubactwa w Mińsku
była to postać niezwykła. Przystojny, inteligentny, oczytany, chełpiący się
piękną wymową francuską, a nawet angielską, miał jakiś doriangreyowski głód wrażeń - oczywiście w dziedzinie owoców zakazanych. Dzieje
jego po roku 1914 były wręcz fascynujące i stanowiłyby ciekawy temat
do powieści psychologicznej. Niestety, dzieje te nie należą do zakresu
niniejszej kroniki. Tu powiem tylko, że w Aryku było coś z Doriana
Greya i może nawet coś ze Stawrogina. Nie miał jednak w gronie Cempścia większej popularności. Zapewne chciałby być „wodzem”, ale mu do
wodzostwa czegoś brakło. Członkowie Cempścia byli na ogół chłopcami
„normalnymi” i choć lubili Aryka, jednak jego ekstrawagancje - słowne
i czynne - kwitowali wzruszeniem ramion. „Wariat”.
Przeciwieństwem Aryka był Marian Bielina-Bielinowicz. Aryk był
szczupłym blondynem o cerze różowej panienki. Marian był przysadkowaty, śniady i miał smutne czarne oczy. Aryk afiszował swą „amoralność”,
Marian był chłopcem z zasadami. Aryk był zaczepny i nawet arogancki.
Marian
- nieśmiały i niezgrabny. Przezwano go „Zającem”. Kpiono z niego na
potęgę zarzucając mu między innymi - zapewne bez podstaw - że się
oddaje nałogowi samogwałtu. Zając przyjął ten zarzut ogromnie do serca
i postanowił udowodnić kolegom, że to nieprawda. W tym celu zaczął
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chodzić do domów publicznych po dwa razy na tydzień, przy czym
rozmyślnie nie używał środków ochronnych. W końcu dostał choroby
wenerycznej i wtedy z dumą oznajmił dręczycielom: ,,A widzicie”. Chorował długo, trafił bowiem na lekarza, który miał opinię „zapędzającego”
chorobę w głąb organizmu.
Przyjaźń Tadzia z Marianem zaczęła się od nienawiści. Obaj kochali
się w Mani Popławskiej, ściśle mówiąc kochał się tylko Marian, Tadzio
bowiem, oficjalnie „zaręczony” z Muszka Gronostajską, nie wiedział
dokładnie, czy w ogóle w kimkolwiek się kocha, i - niczym rycerz
średniowieczny - uważał Manię tylko za swą platoniczną damę serca.
Marian jednak ubrdał sobie, że Tadzio kocha Manię z wzajemnością.
Przeżywał męki zazdrości. Aby zgnębić rywala pisał wiersze satyryczne,
w których „jutra” rymowało się nie wiadomo dlaczego z „Marcina Lutra”
i w których mowa była o Damoklesie czyhającym na poetę zza węgła
ze „swym” mieczem. Napisał też nowelę pełną zjadliwego sarkazmu.
W noweli tej Tadzio występował w roli czarnego charakteru pod nazwiskiem Czarnogorski-Orteński. Autor nie żałował ciemnych barw
malując przewrotność Orteńskiego. „Jego przeszłość mogłaby przerazić
najśmielszego człowieka” - stało w noweli. Jeden odpis utworu dostała
Mania. Drugi krążył wśród członków Cempścia, którzy się nim bawili
doskonale. Przy partyjce preferansa lub oczka odbywał się taki dialog:
Aryk (ponurym głosem): Kto to jest Irteński?
Bohdan: Człowiek z przeszłością.
Aryk: Z jaką przeszłością?
Bohdan: Przerażającą.
Aryk: Kogo ta przeszłość może przerazić?
Bohdan: Najśmielszego człowieka.
Po dwudziestym powtórzeniu dialogu Marian obrażał się i opuszczał
towarzystwo. Zła krew trwała do pewnej soboty, gdy po partii oczka
chłopcy poszli do gabinetu restauracji pana Józefa Boruty. Tadzio był
wygrany, a więc nastrojony wspaniałomyślnie. Po kilku kolejkach przepalanki Szustowa wyciągnął dłoń do Mariana:
- No, mówmy sobie ty i bądźmy przyjaciółmi. Prawdziwi mężczyźni nie
powinni się kłócić o kobietę. Zresztą, jeżeli o pewną osobę chodzi, to się
mylisz. Jestem po słowie z inną, a ta inna mieszka w Warszawie.
Uściskali się i odtąd „spór ich w dozgonną przyjaźń się zamienił”.
Dalsze losy Zająca były smutne. Zaraz po wybuchu wojny 1914 wstąpił
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do tzw. legionów Gorczyńskiego. Wkrótce potem popełnił samobójstwo.
O przyczynach rozpaczliwego kroku różnie mówiono, lecz nikt pewnie
nie wiedział ni wtenczas, ni potem.
Z innych młodszych roczników przyjętych do starego Cempścia w drodze automatycznej kooptacji należałoby jeszcze wymienić: Ryszarda Downar-Zapolskiego, późniejszego bohatera poległego pod Radzyminem
w sierpniu 1920 w randze kapitana; Edka Szystowskiego, marynarza
i lotnika, który zginął od bomby niemieckiej 1 września 1939 roku
w Pucku; Maćka Maleszewskiego, który już wtedy zaczął zapuszczać
wąsy, rozprawiał tylko o koniach i kieliszków za kołnierz nie wylewał.
Sumienność kronikarska każe mi stwierdzić, że w ostatnim roku pobytu Tadzia w gimnazjum - po wyjeździe Morysia do Moskwy a Bohdana
do Orła - stary duch „Odłamu” rozwiał się bez reszty. Znikł mianowicie
ostatni ślad więzi „ideologicznej” (jeśli nie liczyć nieśmiertelnego ducha protestu). Samokształcenie duchowe odbywało się indywidualnie
i samotnie. Zbierano się gromadnie tylko dla trzech celów: wódki, kart
i wycieczek na Nowokrasną. Na Nowokrasnej pole eksploracji znacznie
się rozszerzyło. Odwiedzano już nie tylko „Wesołego Dragona”, ale i inne
zakłady - cioci Ryfki o przezwisku „a sumaszedszes Kind”, Lubki-Kacapki, Fani Mojsiejewny...
Prócz wieczorków w „Ognisku” odbywały się jeszcze wieczorki w sali
„Sokoła” przy ulicy Magazynowej. „Ognisko” było burżuazyjno-szlacheckie; patronowali mu nawet tacy ludzie, jak hr. Jerzy Czapski lub
książę „Herutek” Drucki-Lubecki. „Sokołowi” patronował Witold (Tol)
Wańkowicz z Kałużyc, wielki społecznik spędzający znaczną część czasu
w Mińsku. Towarzystwo na zabawach w „Sokole” zwanych „wieczornicami” było demokratyczne i mieszane. O demokratyczności „Sokoła”
świadczy taki wypadek. Tańczono walca z figurami. Na komendę „panie
kółeczko, panowie koszyczek” Tadzio zobaczył, że z prawej strony trzyma rękę młodzieńca przyjaźnie doń uśmiechającego się. Odpowiedział
równie przyjaznym uśmiechem zastanawiając się: „Taka znajoma twarz...
Skąd ja go znam?..” Wreszcie przypomniał sobie. Młodzieńcem był
pracownik fryzjerski z zakładu pana Czechowskiego. Takie spotkanie
byłoby nie do pomyślenia w „Ognisku”. Zabawy taneczne w „Sokole” bywały zresztą bardzo przyjemne. Inna rzecz, że tańczący tam stali bywalcy
patrzyli na Tadzia i innych członków Cempścia spode łba - nieraz wrogo.
Uważali ich za intruzów z innego „arystokratycznego” świata. Cempść
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po dawnemu miał opinię złotej młodzieży, rozpustników i karciarzy.
Jak wiadomo stopień złej opinii jest wprost proporcjonalny do stopnia
powodzenia u kobiet. Skromnie ubrane, lecz często bardzo przystojne
„sokolice” obdarzały „cempściowców” miłymi uśmiechami. Stąd zła
krew u „sokołów”.
Na Boże Narodzenie i Wielkanoc przyjeżdżał z Petersburga Icek
Święcicki przywożąc braci stryjecznych, synów Henryka Święcickiego,
posła do Dumy Państwowej. „Henrykowicze” wnosili w prowincjonalną
atmosferę Mińska powiew petersburskiego szyku. Od rana do wieczora
chodzili w pięknych mundurach. Najstarszy Bolek w mundurze Cesarskiego Liceum, średni Wicio w mundurze politechniki. Mundur jego
miał białą jedwabną podszewkę, co wśród lewicowej studenterii rosyjskiej
uchodziło za znak „czarnosecinności”. Najmłodszy Żenia - w mundurze
Szkoły Prawa. „Henrykowicze” byli dobrze ułożeni, a przy tym do tańca
oraz wszelkich zabaw kawalerskich. Tadzia dziwiły trochę ich mundury.
Sam marzył jak to po skończeniu gimnazjum włoży ubranie cywilne
i nigdy sobie nie sprawi munduru studenckiego. „Co za przyjemność po
zrzuceniu jednego munduru wciągać drugi?” - dziwił się i zdziwienie
swoje wyraził głośno. Nie bardzo zrozumieli o co mu chodzi. A w rok
później miał się przekonać, że ubranie cywilne, choćby zrobione przez
pierwszorzędnego krawca, nie zawsze jest w towarzystwie petersburskim
oznaką najlepszego tonu i nieraz budzi podejrzenie.
Henrykowicze, choć starsi od Tadzia, prędko się z nim zaprzyjaźnili
- przy kieliszku i partii oczka lub „szmena” (chemin de fera). Z jednym
z ich pobytów w Mińsku związane było ważne zdarzenie w życiu Tadzia.
Po raz pierwszy poszedł z nimi do słynnego „Akwarium” - rzecz jasna
w przebraniu cywilnym i przez tylne wejście do lóż. Czuł się bardzo dumny. Pierwszy kieliszek wódki i pierwsza wizyta w domu publicznym były
zaledwie męską maturą. Pierwsza wizyta w „szantanie”, czyli przybytku
wykwintnej i drogiej rozpusty, była niemal doktoratem męskości. Gdy
jednak przez firanki loży oglądał przewijające się na estradzie „numery”,
rosło w nim uczucie pewnego rozczarowania. Na estradzie nie działo
się nic strasznego. Orkiestra pod dyrekcją pana Sołowiejczyka rzępoliła.
Po śpiewaczkach „operowych” przybranych w suknie balowe i śpiewających naderwanymi głosami mniej lub więcej znane romanse zjawiały
się śpiewaczki „kaskadowe”, które śpiewały, zupełnie bez głosu, kuplety
z jednostajnie sprośną pointą i fikały zgrabnymi łydkami.
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„Akwarium” było „Wesołym Dragonem” w wielkim stylu. Tyle tylko,
że zamiast tłustej „banderszy” po sali wśród stolików spacerował tłusty
„reżyser” pan Pinter, zatrzymując się przy gościach pijących nie piwo lub
lemoniadę, lecz prawdziwego szampana. W przerwach między numerami i po skończonym programie artystki przysiadały się do stolików lub
szły do lóż. Niektóre dostawały jakąś monetę czy papierek „na szczęście”;
inne umawiały się z gościem na dalsze zakończenie „wieczoru”. Przeglądając program Tadzio dziwował się pięknym nazwiskom artystek: Lubomirskaja, Szuwałowa, Krassowskaja... Nazwisko jednej z szansonistek
szczególnie uderzyło Tadzia: nazywała się „Rigoletto”.
Czasem na sali pokazywał się sam właściciel zakładu pan Bielat. Chodził zawsze w towarzystwie spasionej foksterierki. Wykarmiona suczka
podchodziła kolejno do stolików i słu-żyła. Gdy nieświadomy rzeczy
gość podsuwał jej pod nos kawałek mięsa lub drobiu, odwracała głowę
z pogardą. Lecz na widok monety oczy zaczynały jej błyszczeć. Chwytała
w zęby pieniądz - półrublówkę, rublówkę, a czasem, gdy gość był bardzo
pijany - złotą monetę - i niosła panu Bielatowi. Wytresowana w tak oryginalnym kierunku suczka bardzo bawiła gości i nie było wypadku, żeby
nie dostała na odczepnego jakiejś monety - przynajmniej miedziaka.
Należy przypuszczać, że tłusta foksterierka musiała być wcale ładnym
ubocznym źródłem dochodu pana Bielata.
Z tą suką, której imienia kroniki nie zanotowały, związana jest historyjka rzucająca ciekawe światło na jeden z najbardziej pasjonujących
problemów genetyki zwierząt. Gdy się oszczeniła, pan Irteński, który
w sezonie letnim - na prawach słomianego wdowca - odwiedzał „Akwarium”, nabył u pana Bielata szczenię płci męskiej i ofiarował Jadwini.
Piesek dostał na imię „Ready” i chował się w Baćkowic. Był to pies pod
każdym względem niezwyczajny. Gdyby był istotą ludzką, nazwano by go
zapewne neurastenikiem. Tu wspomnę tylko o jednej jego cesze. Nawet
we wczesnych latach szczenięcych nie lubił się bawić. Rzucona piłka lub
patyk zupełnie go nie interesowały. Ożywiał się natomiast i dostawał
dzikich błysków w oczach na widok monety. Skakał w górę na pięć czy
sześć własnych długości, a dostawszy pieniądz w zęby niósł go pędem
pod kanapę lub w krzaki. Tam siedział przyczajony z monetą w zębach
i warczał, skoro tylko ktoś się przybliżał. Trzeba było nie lada wysiłków,
aby mu wyrwać zdobycz z zaciśniętych szczęk. Raz się zdarzyło, że Tadzio wyzyskał w celach praktycznych tę skłonność Ready’go do pieniędzy
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brzęczących. Zsiadając z konia wytrząsł z kieszonki rubla, który wpadł
w gęstą trawę. Gdy mozolne poszukiwania nie dały wyniku, wpadł na
pomysł. Przywołał Ready’go i pokazawszy mu inną monetę udał, że ją
rzuca w trawę. Ready zaczął zajadle węszyć w trawie, aż wreszcie chwycił
coś w zęby i pogalopował w krzaki. Tadzio pobiegł za nim i po krótkim
szamotaniu wyciągnął mu z zębów zgubionego rubla. Wypadek Ready’go
był więc rzadkim przykładem dziedziczenia cech nabytych. Nie było
bowiem wątpliwości, że suczka pana Bielata nie urodziła się z inklinacją
do bimetalizmu, lecz że właściciel wyuczył ją tej sztuczki po długich
miesiącach tresury.
Czas płynął. Ferdynand Ruszczyc i Henryk Weyssenhoff obejrzeli rysunki Tadzia. Orzekli, że ma talent i że musi się uczyć malarstwa. Znalazł
się nauczyciel - Galicjanin nazwiskiem Tyszyński, młody człowiek o długich kędzierzawych blond włosach i twarzy Chrystusa bez zarostu. Nikt
ani wtenczas, ani potem nie wiedział, w jaki sposób artysta ten zawieruszył
się do Mińska. Był miły, wesoły, łagodny. Wymawiał „jezdem” zamiast
„jestem” i miał przysłowie „okrutny”. Wszystko u niego było „okrutne”:
okrutnie ciekawe, okrutnie piękne, okrutnie nieprzyjemne. Nauczyciel
orzekł, że Tadzio już umie rysować i że można od razu przystąpić do
malarstwa olejnego. Wyjechali za miasto i Tadzio zaczął smarować na
płótnie jakiś widoczek według wskazówek Tyszyńskiego. Po trzech czy
czterech seansach malarstwo obrzydło Tadziowi. Doszedł do wniosku,
że powołaniem jego jest literatura, a nie sztuki plastyczne. Lekcje malarstwa skończyły się.
Wyrósł już z lat, gdy pisał „Przeklętą dynastię” i powieść z życia
wyższych sfer towarzyskich o „pierwszorzędnym” hrabi Biłgorajskim.
Miał natomiast w tece „Ludzi niepotrzebnych”, „Pamiętnik nienormalnego człowieka” i „Pamiętnik maturzysty”. Wszystkie te dzieła dojrzalsze
miały jedną wspólną cechę: motyw rozczarowania i samobójstwa. Panowie Kusztelan i Ślizień przejrzeli dane im do oceny utwory i jednogłośnie
orzekli:
- Wszystko to jest beznadziejnie smutne. Musisz spróbować innego
żanru.
Poszedł za ich radą i zaczął pisać krótkie szkice dekadencko-satyryczne. W jednym z nich zachodzące słońce było porównane do wrzodu,
który „pękł i zalał widnokrąg krwa-wopomarańczową posoką”. (Ani się
domyślał, że mniej więcej w tym samym czasie pewien dekadent rosyjski
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porównał wschodzące słońce do wszy, która się krwi nassała). Kusztelan
przejrzał szkice i pokiwał głową. Zatrzymał jednak rękopisy i powiedział, że zobaczy. W tym czasie wychodziła w Wilnie maleńka gazetka
pt. „Kurier Krajowy”, redagowana przez pana Józefa Mańkowskiego,
późniejszego - od wybuchu Polski niepodległej do zabójstwa Narutowicza - naczelnika wydziału prasowego w ministerium spraw wewnętrznych. Pisemko było organem „krajowców”, czyli demokratów wileńskich
propagujących braterstwo i współpracę wszystkich ludów Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Kusztelan był w przyjaźni z Mańkowskim i posłał
mu rękopisy Tadzia. Stał się cud. Słońce porównane do wrzodu a potem
inne szkice zostały wydrukowane w „Kurierze”! Tadzio chodził niesłychanie dumny. Duma jego wzrosła jeszcze bardziej, gdy dłuższą jego
nowelę pt. „Romans Wacława Błockiego” umieścił w kilku odcinkach
„Tygodnik Wileński” redagowany przez wodza demokratów wileńskich,
pana Ludwika Abramowicza. Nowelka miała za treść trójkąt: narzeczony,
narzeczona i kochanek narzeczonej, czyli ściśle odpowiadała klasycznym
wzorom „Kultu ciała” Srokowskiego. Tyle tylko, że się kończyła nie samobójstwem. Pan Abramowicz napisał do Tadzia list chwaląc jego zdolności, lecz wyrażając żal, że się lubuje w tematach erotyczno-dekadenckich.
Abramowicz wolałby tematy spo-łeczne. Tadzio niezwłocznie wykonał to
zamówienie i napisał szkic pt. „Ostatni idiota”. Był to podświadomy plagiat doskonałej, a niestety zapomnianej noweli Bogusława Adamowicza
„Nieśmiertelne głupstwo”.
Siedząc na ławce w czasie lekcji Tadzio myślał: „Czy ktokolwiek z tych
bałwanów nauczycieli lub tych kolegów dryblasów domyśla się, że między nimi siedzi autor nowelek drukowanych?... Jakże się zdziwią, gdy
za parę lat, gdy już będę sławny i - jak Przybyszewski - tłumaczony na
rosyjski, dowiedzą się oni, że mieli w swym gronie sławnego człowieka?”... Okazało się jednak, że pomimo ukazania się w druku i podpisania
pełnym imieniem i nazwiskiem „nowelki” Tadzia nikomu nie były znane. „Kuriera Krajowego” i „Tygodnika Wileńskiego” nikt w Mińsku nie
czytał. A i w Wilnie koło czytelników tych czasopism nie było zdaje się
duże. Prawowierni Polacy litewscy czytali tylko konserwatywny „Kurier
Litewski”. Tadzio musiał więc się zająć samoreklamą. Wtykał numerki
ze swymi artykułami starszym przyjaciołom i z biciem serca czekał
zachwytów. Pochwał nikt nie skąpił, bo jakże inaczej. Zdarzył się jednak
wyjątek. Częstym gościem u państwa Irteńskich był pan Aleksander
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Wańkowicz, wielki smakosz życia, literatury i sztuk pięknych. Sam za
młodu parał się literaturą. Choć starszy od ojca Tadzia, darzył chłopca
przyjaźnią i traktował niemal jak równego sobie. Tadzio dał mu do przejrzenia „Romans Wacława Błockiego” i inne utwory. Po paru dniach pan
Aleksander zwrócił mu numery z taką oceną:
- Nie przeczę, że ma pan zdolności. I nie wchodzę w treść. Pisać można
o wszystkim. Ale czemu pan pisze takim jakimś sztucznym wymuszonym stylem?... Weź pan „Pana Tadeusza”... Napisany jest tak prostym
językiem, że zdawałoby się dziecko potrafiłoby napisać, ale - niech że kto
spróbuje!...
Tadzio nie pokazywał swych utworów przyjaciołom z Cempścia. Czuł
instynktownie, że nie spotkałby się tam ani z aprobatą, ani zrozumieniem. Pokazałby może Bohdanowi, ale ten był w Orle. I bał się piekielnie
ironicznej uwagi Henia Węcławowicza w rodzaju:
- Nie ma co! Nie ma co! Wszyscy wiedzą, że jesteś krawiec.
„Krawiec” nie byłby w ustach Henia prostym powtórzeniem nadanego
Tadziowi przed siedmioma laty przezwiska, lecz synonimem pozera,
a może nawet snoba.
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Rozdział XX

Matura

Maj. Egzaminy. Tadzio z głową spuchłą od wiedzy zaniedbywanej
w ciągu roku, a teraz nabywanej pośpiesznie w noce bezsenne, idzie na
Trek, aby się trochę przewietrzyć. Towarzyszy mu kuzyn Genio Falkowski, świeżo osiadły w Mińsku pomocnik adwokacki. Odbywa teraz służbę
wojskową. Jest w mundurze wolontariusza 2-go pskowskiego lejbdragońskiego pułku Jej Cesarskiej Mości. Ma na piersiach krzyżyk z błękitnej
emalii - oznakę ukończenia studiów uniwersyteckich. Znaczek ten nie
zawsze budzi szacunek u oficerów zawodowych. Genio opowiadał później jak niemal obciął się na egzaminie na stopień chorążego, ponieważ
nie mając ucha muzykalnego poplątał znaczenie sygnałów na trąbce.
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej uśmiechnął się pogardliwie
i powiedział:
- I to się nazywa wyższe wykształcenie!... Czego oni was tam uczą
w uniwersytecie...
Genio stąpa sprężyście z lekka kołyszącym się krokiem kawalerzysty.
Tadzio strasznie lubi patrzeć, jak Genio staje „frontem” przed spotkanym
generałem. W dawnej armii rosyjskiej szeregowy musiał bowiem stawać
przed generałem „frontem”, tj. zejść z chodnika na jezdnię, zrobić trzy
kroki na sztywnych nogach, stanąć na baczność salutując, a później
odejść robiąc znów trzy sztywne „ceremonialne” kroki. Piechurzy pułków stacjonowanych w Mińsku stawali frontem niezgrabnie, potykając
się w ciężkich buciskach na kocich łbach bruku. Co innego kawalerzyści
- i to takiego „dobrego” pułku jak 2-gi pskowski. W Mińsku nie było
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wielu generałów, tego jednak dnia spotkano aż trzech. Dwóch z nich
szło po drugiej stronie ulicy, toteż Tadzio wiedząc, że Genio ma krótki
wzrok, skoro tylko spostrzegł generała, mówił tonem niewinnym: „Może
przejdziemy na drugą stronę”?... Genio posłusznie przechodził, spotykał
generała i odbywał ceremonię „frontu” ze srebrzystym brzękiem ostróg. Po
trzecim froncie Genio zaczął widać coś podejrzewać, bo zawołał dorożkę.
Pojechali na Trek w dół ulicy Skobielewskiej, a potem przez ulicę Wesołą. Głucho dudnią kopyta na moście przez Świsłocz. Nad rzeką wisi złoty
pył późnego popołudnia. Od Ogrodu Gubernatorskiego ciągnie miłym
zapachem młodych listków topoli. W powietrzu huczą chrabąszcze
i gnojki.
Główną atrakcją Treku jest szeroki deptak - od muszli koncertowej,
w której orkiestra wojskowa gra walca „Dwie sobaczki” albo potpourri
z „Fausta”, do długiego perystylu, skąd w równych odstępach dobiega
łoskot powalonych kręgli. Z jednej strony deptaka - welodrom, z którego
głębi za godzinę, gdy się tylko ściemni, pyrotechnik miński pan Żyźniewski zacznie puszczać fajerwerki. Z drugiej - weranda restauracyjna, z której wysokości notable mińscy przyglądają się łaskawie spacerującej po
deptaku młodzieży. Na werandzie siedzą więc: sam „głowa” miasta pan
Stanisław Chrząstowski ze szwagrem Rudolfem Porzeckim, pan Michał
Wołłowicz ze Mściża, wuj dr Marian Obiezierski, Pan Kazimierz Pławski
(który jest właścicielem łaźni przy Mostach Plebańskich), pan Ludwik
Uniechowski o tuszy hetmańskiej, pan Józef Święcicki (ojciec Icka), pan
Emanuel Obrąpalski, pan Irteński, pan Wiktor Janczewski - o smutnej
twarzy, bo właśnie niedawno córka jego zastrzeliła się w Zakopanem podobno z nieszczęśliwej miłości do Stanisława Ignacego Witkiewicza...
Na deptaku marszem niezmordowanym od muszli do kręgielni, od
kręgielni do muszli - i tak wiele, wiele razy - idą pary, trójki, czwórki
i całe grupy. Parami idą „zakochani”. Trójkami i czwórkami panienki,
które jeszcze nie znalazły sobie kawalerów. Brzydkie garną się z chichotem do ładniejszych w chytrej nadziei, że albo coś na tym skorzystają,
albo przynajmniej popsują zabawę urodziwszym przyjaciółkom. Grupy
mają charakter całkiem osobliwy: idzie jedna z piękności miejscowych,
więc np. Tala Kamińska lub Szurka Żmijowa, a za nią, według złośliwej
a trafnej uwagi inspektora Sacharowa, „jeden oficer, dwóch studentów
i ośmiu gimnazistów”. (Ludzie bardziej od Sacharowa złośliwi nazywali
grupę tego rodzaju „psim weselem”).
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Ponieważ jest sobota, więc jest gulanije, a ponieważ jest gulanije, więc
latają serpentyny, sypią się confetti i odbywa się walka kwiatów. Mińska walka kwiatów nic w sobie nie ma z nieokiełzanego temperamentu
karnawałów nicejskich lub włoskich. Nikt kwiatami nie ciska na oślep.
Młodzieniec miński zna się na dobrych manierach. Kupiony za 25 kopiejek bukiecik rzuca zgrabnym i wytwornym półkolem w ręce wybranki.
Ta odpowiada mu lekkim skinieniem głowy i mówi „merci”.
Niektóre osoby zwracają szczególną uwagę. A więc idzie przystojny
i rosły Apoluś (Apolinary) Łukaszewicz z Niehonicz z letnim płaszczem
zarzuconym luźnie na ramionach i malowniczo udrapowanym na
piersiach. Jest bożyszczem mińskich Żydóweczek i Rosjaneczek, które
nazywają go „Apollem”. Idzie - wyprostowany i sztywny w mundurze
szlacheckim (jedyny chyba na świecie Polak noszący w XX wieku rosyjski
mundur szlachecki) pan Jodko-Narkiewicz z majątku Turyń powiatu
ihumeńskiego. Mówiono o nim, że lubił powtarzać dwuwiersz:
Kto ma Turyń,
Ten nie dureń i dodawano, że dwuwiersz ten nie odpowiadał prawdzie.
Za budynkiem restauracyjnym są korty tenisowe wśród uroczych trawników, na których zarządca Treku pan Szott sprowadził z Niemiec i poustawiał tu i ówdzie metalowe muchomory, bociany i inne ozdoby - żeby
piękniej było. Za kortami, już pustymi o zmierzchu, wznosi się łagodne
wzgórze porosłe sosnowym laskiem. Jest to tzw. „Roszcza”. W Roszczy są
cieniste ławeczki. Tam to udają się zakochane parki w celu pogłębienia
flirtu rozpoczętego na deptaku.
Gdy Genio z Tadziem wstąpili na werandę, ujrzeli jak z daleka kiwa na
nich Władek Łęski. Siedział samotnie przy stoliku i popijał wodę sodową
zaprawioną sokiem wyciśniętym z cytryny. Władek Łęski był znany
szerszemu ogółowi mińszczan z tego, że się jąkał, że był dyrektorem
zakładu ubezpieczeń i że prawie wszystkie wieczory spędzał w wesołym
towarzystwie w „Akwarium”. Ci, co go znali bliżej, wiedzieli, że mimo
lamparciego życia jest w sprawach swego zawodu pracowity, energiczny
i punktualny. A ci, co się z nim przyjaźnili, wiedzieli nadto, że ma łagodny charakter i złote serce. Nigdy o nikim źle nie mówił i w ogóle nie znosił
plotek, co jest u mężczyzn cechą bardzo rzadką. Obok Śliźnia, Kusztelana
i Genia należał do grupy starszych przyjaciół Tadzia, miał bowiem około
35 lat. Mówił o Tadziu, że jest „dobrym kompanem”, co w jego ustach
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było zapewne najwyższym komplementem, a z czego Tadzio był bardzo
dumny.
Tadzio niedługo siedział przy stoliku Łęskiego. Rozglądał się naokoło
i kręcił na krześle. Wreszcie przeprosił przyjaciół i zbiegłszy z werandy
zmieszał się z tłumem na deptaku. Szukał kogoś. W tym czasie doszedł
już był do wniosku, że rola błędnego rycerza przy boku Mani Popławskiej jest i nudna, i ubliżająca jego męskiej godności. A cóż to za miłość,
jeżeli jego dama serca nie obdarzy go nawet niewinnym pocałunkiem?...
Lekcje udzielone przez Muszkę Gronostajską nie poszły w las. Zaczął
szukać bardziej podatnego obiektu do westchnień „platonicznych”.
Nie szukał długo. Skośne i błyszczące oczy Irki Kowerskiej wabiły go już
od dawna. W światku młodzieży mińskiej Irka nie uchodziła za piękną.
Jej uroda, trochę „mongolska”, gasła przy olśniewającej urodzie jej
koleżanek z gimnazjum pani Skoworodnikowej. Miała twarzyczkę trochę
za szeroką, usta trochę za duże i nosek trochę zanadto przypłaszczony.
Ale obok tych nieznacznych zresztą defektów były wielkie powaby. Miała
prześliczną cerę - dość rzadko spotykaną - koloru niezbieranego mleka
z leciutkim rumieńcem. Usta, choć trochę za duże, były czerwone i pełne.
Pod czarnym fartuszkiem mundurowym rysowały się rozkoszne półkule.
Miała wreszcie piękne nóżki. Ten ostatni powab nie był przy ówczesnych
długich sukniach i obowiązujących zasadach skromności łatwy do
sprawdzenia. No ale, jak wiemy, kobieta, nawet siedemnastoletnia, wie co
ma ładnego i zawsze potrafi przy tej lub innej okazji pokazać mężczyźnie
to „coś” w sposób przyzwoity i dyskretny. Flirt Tadzia z Irką trwał już od
paru miesięcy. Pisywali do siebie listy na poste restante. W listach swych
Tadzio natarczywie błagał „ukochaną” o randkę. Długo się opierała,
aż wreszcie napisała wczoraj, że w sobotę przyjdzie - w wielkiej tajemnicy
przed koleżankami Polkami - na gulanije na Trek z koleżanką Rosjanką.
Tu trzeba wyjaśnić, że dziewczęta polskie nie chodziły na Trek po zapadnięciu zmierzchu, a jeśli chodziły to tylko w towarzystwie rodziców
lub ciotek. Przyjście więc na Trek było ze strony Irki krokiem śmiałym,
świadczącym, że gotowa jest dla Tadzia zaryzykować reputację panienki
z dobrego polskiego gniazda. Tadzio znalazł Irkę siedzącą z koleżanką
na ławce w głębokim cieniu niedaleko kręgielni. Rosjanka była dobrą
przyjaciółką: zaraz po przywitaniu się z Tadziem powiedziała, że się
z kimś umówiła, i znikła. Byli sami. Tadzio zaraz zaproponował spacer
do Roszczy, ale Irka zaprotestowała gorąco. Sam na sam w Roszczy było
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w opinii Mińska czymś okropnym. Panience, którą by złapano w Roszczy
na spacerze z mężczyzną - nawet w świetle dziennym - groziłby ostracyzm
towarzyski. A cóż dopiero po ciemku!
- Panie Tadziu - mówiła Irka szeptem błagalnym - jeżeli pan mnie choć
troszeczkę lubi, to mnie pan odprowadzi do domu.
Projekt ten wcale nie zasmucił Tadzia. Irka mieszkała na stancji
uczniowskiej na przedmieściu. Aby tam dojść, trzeba było iść przez
cały Ogród Gubernatorski, a później z wiorstę pustymi ulicami. Zresztą
w Ogrodzie Gubernatorskim też są cieniste ławeczki. Spacer taki dostarczał więc możliwości nie gorszych niż Roszcza.
Po światłach i gwarze Treku w Ogrodzie Gubernatorskim było ciemno
i głucho. Irka oznajmiła, że się bardzo śpieszy, bo jeżeli wróci do domu po
dziesiątej to będzie miała wielką awanturę na stancji. Tadzio namówił ją
jednak, żeby usiedli na ławeczce w głębokim cieniu topoli. Na chwileczkę.
Blade światło latarni ledwie przeświecało przez gęste liście. W półmroku
twarzyczka Irki była bardzo biała. A gdy usta ich „zlały się” w długim
pocałunku, twarzyczka ta stała się piękna jak marzenie. (Sporo jeszcze
czasu miało upłynąć zanim Tadzio dowiedział się, że z bliska, tj. z odległości pocałunku, wszystkie kobiety na świecie są do siebie uderzająco
podobne). Tuląc do siebie Irkę Tadzio czuł pod ręką krągłość ciepłego
ramienia i - przyprawiającą o miłe ciepło w całym organizmie - krągłość
piersi. „Jak na siedemnaście lat - myślał Tadzio - ma duże piersi. Jaka
szkoda, że za kilka lat te piersi urosną do rozmiaru baloników i zapewne
zwisną”...
Gdy tak siedzieli przytuleni, świadcząc sobie w przerwach między
pocałunkami dużo miłych i słodkich rzeczy, zdarzył się wypadek
nieoczekiwany i bardzo przykry. W ciemnych krzakach rozległ
się przeraźliwy gwizd - na palcach - i z mroków na ścieżkę wyskoczyło kilka czarnych postaci. Irka krzyknęła i wyrwała się z objęć
Tadzia. Co się stało?... Mroczne podszycia Ogrodu Gubernatorskiego były ulubioną kryjówką pijanych żołnierzy oraz zwykłych
„żulików”, których właśnie wtedy zaczęto nazywać chuliganami.
Wprawdzie nie czyhali ani na życie, ani na zdrowie, ani nawet na
mienie spóźnionych przechodniów, lecz do zakresu ich działalności
należało sportowe napędzenie strachu mieszczuchom i mieszczkom. Straszenie odbywało się przez użycie najbardziej obelżywych
i niecenzuralnych połajanek, tzw. piętrowych. Zaatakowana pani
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lub panienka mogła oczywiście udawać, że nie rozumie o co chodzi,
zwłaszcza, że połajanki były recytowane w nienawistnym języku
zaborczym, lecz towarzyszący jej młodzieniec nie miał tej ekskuzy
i jego ambicja rycerska była narażona na ciężką próbę. Przyjemnie
jest grać rolę rycerza w obecności ukochanej, ale - co robić, gdy kilku
muskularnych dryblasów wyskoczy z ukrycia i zacznie obrzucać twoją
towarzyszkę najgorszego gatunku wyzwiskami?... Tadzio podniósł się
z ławki i zapytał głuchym głosem:
- Czego chcecie?
W odpowiedzi posypały się wyzwiska, ale równocześnie jakiś znajomy
głos zapytał:
- Czy to nie Irteński?...
- Tak - odparł Tadzio czując przyśpieszone bicie serca.
Wtedy głos powiedział rozkazująco zwracając się do towarzyszy:
- Milczeć! Zostawmy ich w spokoju! To swój!
Napastnicy roztopili się w ciemności. Wtedy dopiero Tadzio zrozumiał,
że głos znajomy był głosem byłego kolegi, owego „fotografa” wydalonego
przed paru laty z gimnazjum za „zdejmowanie” zegarków i książek (rozdz. IX).
Tadzio spotkał się z nim kilka razy na ulicy. „Fotograf” był ubrany w szynel gimnazjalny z rogowymi guzikami zamiast srebrnych i miał wygląd
zbiedzony. Tadzio za każdym razem rozmawiał z nim przyjaźnie, a raz
nawet pożyczył mu rubla. Dobry uczynek opłacił się sowicie. Nie tylko
honor, a może i skóra zostały uratowane. Stosunki w świecie wyrzutków
społecznych dodały młodemu rycerzowi osobliwego splendoru w oczach
ukochanej. Wprawdzie Irka nie wyraziła tego w słowach, ale uścisk dłoni,
która po przeżytym wstrząsie była zimna jak lód, powiedział Tadziowi
więcej niż słowa.
Po wyjściu z Ogrodu szli ku Trojeckiej Górze pustymi uliczkami
przedmieścia wśród nieskończonego morza sadów. Głośnym echem
stukały kroki po drewnianych chodnikach. Świecił złoty księżyc. Kwitły
czeremchy. Maj-czarodziej zmieniał małomiejskie przedmieście w bajkę
z żywego srebra i odurzających zapachów. W krzakach śpiewały słowiki.
Spod słomkowego kapelusza błyszczały oczy. Na ramieniu Tadzio czuł
słodki i ciepły ciężar ramienia dziewicy. Słowem - w taką noc wychodził
Skrzetuski ze Zbaraża, lub, jeśli kto woli porównania operowe, w taką
właśnie noc Mefistofeles czarował lewkonie i floksy w mieszczańskim
ogródku Małgorzaty.
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Niestety, urok romantycznego spaceru przez uśpiony Mińsk miał być
tego wieczoru przerwany przez rzecz może nawet gorszą, niż napad
młodych chuliganów. Chodzi o to, że Mińsk nie był skanalizowany
i oczyszczanie miasta odbywało się za pomocą obozów asenizacyjnych.
Za lat bardzo wczesnego dzieciństwa Tadzia na woźniców w tych obozach używano więźniów. Asystował im strażnik konny z szablą u boku
i nahajem w ręku. Później, zapewne pod wpływem prądów reformatorskich w więziennictwie, więźniowie zostali zastąpieni przez robotników
z wolnego najmu. Byli to zapewne ludzie dobroduszni, jednak - czy to
pod wpływem ustawicznego odoru, czy z racji profesji nie uchodzącej za
zaszczytną - wyglądali ponuro i nie lubili żartów. Szczególnie nie lubili,
gdy ich nazywano „strażą ogniową”. Żart ten wytrącał ich ze stanu katalepsji i odpowiadali potokiem wyszukanych połajanek. Ale gdy się ich nie
zaczepiało, przejeżdżali w posępnym milczeniu.
Młoda para miała właśnie skręcić w ulicę, gdzie mieszkała Irka, gdy
nagle rozległ się ogłuszający turkot. Z miękkiej nawierzchni niebrukowanej bocznicy wytoczył się na kocie łby obóz asenizacyjny. Powiało
zapachem, którego lepiej nie opisywać. Cały urok pięknej nocy majowej
został dosłownie zatruty.
Egzaminy maturalne były w dawnej Rosji sprawą poważną i długą.
Zaczynały się w końcu kwietnia, a kończyły w pierwszych dniach czerwca. Na początku były egzaminy pisemne z rosyjskiego i matematyki - bardzo straszne, sami bowiem nauczyciele nie wiedzieli jakie będą tematy.
Tematy przychodziły z kuratorium w Wilnie w zapieczętowanej kopercie,
którą dyrektor uroczyście otwierał w chwili rozpoczęcia egzaminu. Dyrektorem już nie był pan Preobrażeński. Gdy Tadzio przeszedł do ósmej
klasy, Preobrażeńskiego przeniesiono na jakieś wysokie stanowisko do
kuratorium. Nowy dyrektor pan Grigorijew zadziwił gimnazjum swym
wyglądem. Wszyscy urzędnicy i nauczyciele mińscy nosili albo krótkie
mundurowe marynarki, albo długie mundurowe surduty. Niektórzy
z nich wkładali czasem nawet ubrania cywilne. Grigorijew zjawił się
w mundurowym fraku. Po klasie przeszedł lekki szmer. Powiało Gogolem. Tadzio rozdziawił gębę, był bowiem przekonany, że w XX wieku nikt
już w Rosji nie nosi mundurowego fraka. Staroświeckiemu frakowi odpowiadało oblicze nowego dyrektora: była to głowa inteligenta rosyjskiego
z połowy zeszłego stulecia - z bródką i z długimi włosami spadającymi
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na posypany łupieżem aksamitny kołnierz granatowy. W powitalnym
przemówieniu do maturzystów Grigorijew oznajmił:
- Jestem zdania, że młodzieńcy (junoszi), którzy doszli szczęśliwie
do ósmej klasy, tym samym osiągnęli dojrzałość umysłową. Mam więc
nadzieję, że wszyscy bez wyjątku zdacie egzaminy, czego wam z całego
serca życzę.
Przemówienie bardzo się abiturientom podobało, było bowiem jak
gdyby zapowiedzią, że nowy dyrektor skłonny jest traktować maturę jak
formalność, nie zaś jak próbę ogniową.
Tematy egzaminów pisemnych były łatwe. O wiele łatwiejsze od
koszmarnych tematów, na których przepadali maturzyści poprzednich
roczników. „Charakterystyczne cechy poezji Puszkina” - oto jak brzmiał
temat egzaminu z literatury.
Potem przyszły egzaminy ustne. Między egzaminami były przerwy dla
przygotowania się - kilku i kilkunastodniowe - w zależności od ciężaru
gatunkowego przedmiotu. Przedmioty bowiem dzieliły się zwyczajowo
na poważne i mniej poważne. Poważnymi były - rosyjski, matematyka
i historia. Dwójka z tych przedmiotów oznaczała, że maturzysta jest „niedojrzały” i że musi zostać na drugi rok w ósmej klasie. A drugoroczniak
musiał rezygnować z kariery uniwersyteckiej i szukać takiego zawodu
lub takich studiów, które nie wymagały matury. Toteż przed rosyjskim,
matematyką i historią wyznaczano przerwy bardzo długie - po dziesięć
dni, a nawet po dwa tygodnie. Dobre stopnie z tych trzech przedmiotów
były prawie zawsze gwarancją, że zły stopień z któregoś z mniej ważnych
przedmiotów, np. z języków, nie popsuje matury. W takim bowiem wypadku Rada Pedagogiczna stawiała kandydatowi trójkę „warunkową”.
Mimo obiecującej zapowiedzi dyrektora i mimo łatwości egzaminów
pisemnych, egzaminy ustne odbywały się uroczyście i poważnie. W słonecznej sali aktowej przy długim stole zasiadała komisja z pięciu osób.
Na zielonym suknie leżały potasowane bilety, których numery odpowiadały numerom drukowanych programów. Ponieważ bywały bilety łatwe,
trudne i bardzo trudne, więc egzamin był do pewnego stopnia loterią.
Egzaminy przeszły gładko - prócz dwóch wypadków.
Na egzaminie z historii wywoływano po trzech uczniów: jeden
odpowiadał, - dwóch przygotowywało się siedząc na krzesłach po obu
stronach stołu i w pewnej od stołu odległości. Przygotowanie się polegało - rzecz jasna - tylko na gorączkowym natężeniu władz pamięciowych
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abiturientów. Przyjaciel-Moskal Kalikin wyciągnął „zły” bilet. Siedząc
na krześle i zasłaniając się arkuszem programu wydobył dyskretnie
ukryty pod mundurem na piersi „konspekt” i zaczął chciwie czytać treść
biletu. Lektura tak go pochłonęła, że zapomniał o środkach ostrożności.
Pochylił się w krześle, opuszczając zasłonę programu i ukazując oczom
wszystkich obecnych trzymany w ręku fatalny „konspekt”. Fatalny - bo
przyłapanie egzaminowanego na podobnym oszustwie oznaczało nie
zwykłe „zlanie się” na maturze, lecz wyrzucenie ze szkoły ze straszliwym
„wilczym biletem”. Cała klasa zamarła wpijając wzrok w Kalikina - jakby
starając się wzrokiem krzyknąć mu: „Schowaj, u diabła, ten konspekt!”.
Dyrektor Grigorijew i inspektor Sacharow spojrzeli parę razy w stronę
Kalikina, ale albo nic nie dostrzegli, albo udali, że nic nie dostrzegli.
Inaczej „Suslik” Aleksandrow, który też był członkiem komisji. Ten wstał
od stołu, podszedł na palcach do Kalikina i zasyczał półgłosem:
- Niech no pan odda mi to, co pan ma w ręku.
Zdawało się, że niemy krzyk zamarł na sali. „No, biedny
Kalikin przepadł” - pomyślał Tadzio. Tymczasem Kalikin wyprostował
się, najspokojniej schował konspekt za pazuchę munduru i powiedział
spokojnym głosem, który jednak w obszernej sali zabrzmiał jak grzmot:
- Proszę mi nie przeszkadzać przygotowywać się do egzaminu!
Suslik odskoczył, przez chwilę rozglądał się po sali bezradnie, a później
bez słowa wrócił na miejsce. Przez cały czas trwania tej sceny ani jeden
z pozostałych członków komisji nie odezwał się i nawet nie spojrzał ani
na Kalikina, ani na Suslika. Egzamin szedł dalej swoim porządkiem,
jakby nic nie zaszło. Tylko Suslik siedział z głupią miną i czerwony jak
piwonia. Gdy kolej doszła do Kalikina, wyrecytował treść biletu dość
gładko i dostał trójkę. Wieczorem dnia tego mówił kolegom: „Właściwie to po otrzymaniu świadectwa musiałbym nabić mordę Suslikowi.
Ale - czort go zabierz: nie warto rąk brudzić!”.
Drugi wypadek, choć mniej efektowny, był niemniej charakterystyczny. Egzamin z matematyki trwał do późna w nocy. Trzydziestu sześciu
maturzystów odpowiadało kolejno z algebry, geometrii, trygonometrii
i arytmetyki. Za oknami krótka noc majowa już przeświecała seledynem
świtu, gdy przyszła kolej na literę „F” znajdującą się na końcu rosyjskiego
alfabetu. Przy tablicy stanął Fiłatow, który zdał egzamin pisemny z matematyki tylko dlatego, że mu Tadzio przesłał ukradkiem brulion swego
wypracowania. Teraz na egzaminie ustnym albo nic nie umiał, albo - co
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prawdopodobniejsze „zaciął się” ze zdenerwowania. Na wszystkie pytania Sacharowa milczał ponuro. W pewnej chwili poczciwy a porywczy
Sacharow zerwał się z miejsca i krzyknął:
- Nie! Nie mogę! Nie zadam mu więcej ani jednego pytania! Nie chcę,
żeby ten człowiek mówił później przez całe życie, że go inspektor zarżnął!
Niech go kto inny pyta...
Wtedy dyrektor Grigorijew odezwał się głosem cichym i łagodnym:
- Michale Aleksandrowiczu, niech się pan uspokoi... Niech mu pan
zada jeszcze jedno pytanie.
Sacharow odsapnął i po dłuższej chwili postawił jakieś pytanie - tak
łatwe, że nawet uczeń trzeciej klasy potrafiłby nań odpowiedzieć. Fiłatow
odpowiedział i egzamin uznano za zadowalający.
Ostatni egzamin był z niemieckiego, a więc przedmiotu mniej ważnego.
Tadzio wiedział, że gdyby się nawet obciął, dostanie „warunkową” trójkę
i że praktycznie rzecz biorąc ma już maturę w kieszeni. A jednak denerwował się. Jak pamiętamy wykuwał teksty niemieckie na pamięć, bo mu
to łatwiej przychodziło, niż wysiłek opowiadania „swoimi słowami”.
Umiał dobrze pierwszą połowę biletów, resztę - bardzo słabo. Spacerując
po Treku w przeddzień egzaminu mówił przyjaciołom:
- Miałem już tyle egzaminów, a dotąd nie wyciągnąłem pierwszego
biletu. A to będzie kawał, jeżeli jutro wyciągnę numer pierwszy.
I cóż - gdy nazajutrz podszedł do stołu egzaminacyjnego i odwrócił
wyciągniętą kartkę, na razie oczom nie wierzył: jedynka! Płynnie i z tupetem zaczął recytować początek pierwszej lekcji ósmego roku Berlitza:
„Das dreizehnte Jahrhundert nennen wir die erste Blütezeit der Deutschen Literatur, denn in dieser Zeit hat sowohl die Epik ais auch die Lyrik
gar herrliche Werke zu verzeichnen”...
Od razu zauważył, że Preisberg i drugi Niemiec Petersohn spojrzeli
na siebie i uśmiechnęli się ironicznie. „Uśmiechajcie się, uśmiechajcie
się, Niemczury - myślał Tadzio - wiem, że kpicie z mego niemieckiego
akcentu... A mnie na wasz parszywy język niemiecki naplewat’, bo już
mam maturę w kieszeni”... I recytując dalej, umyślnie już i przesadnie
kaleczył wymowę niemiecką, np. wymawiając niemieckie „e” jak rosyjskie miękkie ,,je”. A więc „Epik” brzmiało u niego „Jepik”, a „Literatur”
- „Licieratur”.
Po trzech dniach odbyło się w sali aktowej uroczyste wręczenie świadectw maturalnych. Tadzio przyszedł na uroczystość z bólem głowy
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i okropnym smakiem w ustach, gdyż poprzedniej nocy pił do świtu
w „Akwarium” w towarzystwie Genia Falkowskiego i Władka Łęskiego.
Na ma-turze, która z powodu roku jubileuszowego trzechsetlecia dynastii Romanowów była ozdobiona wizerunkami pierwszego i ostatniego
z carów, widniał między innymi podpis pana Irteńskiego, jako przedstawiciela miasta Mińska w radzie pedagogicznej.
Przyszła kolej na poważną rozmowę z ojcem.
- Czy już zdecydowałeś - pytał pan Irteński - na jaki wydział pójdziesz?
Tadzio zawahał się i wybąkał coś o literaturze. Pan Irteński podniósł
brwi:
- Literatura?... Chyba nie masz zamiaru kształcić się na profesora lub
belfra. A można być wielkim pisarzem skończywszy inżynierię, medycynę lub prawo. Literatura nie da ci chleba po skończeniu studiów.
Radziłbym więc wybrać jakiś zawód praktyczny.
Rozmowa była ze strony Tadzia raczej sondowaniem nastrojów ojca, od
dawna już bowiem myślał o wyborze zawodu i wybór był zrobił. Radził
się, rzecz jasna, starszych przyjaciół. Wszyscy odpowiadali wymijająco:
to taka trudna rzecz radzić w sprawach, od których może zależeć cała
przyszłość człowieka! Jeden tylko Genio Falkowski był wyjątkiem. Przesiąknięty kultem do życia korporanckiego odpowiedział bez wahania:
„Jedź do „Polonii” w Dorpacie albo do „Arkonii” w Rydze”. Odpowiedź
nie zadowoliła Tadzia. Inżynierii bał się jak ognia z powodu matematyki; medycyna go przerażała, bo od starszych kolegów wiedział, że na
medycynie trzeba ciężko pracować. Poza tym - cóż to za przyjemność
zmienić prowincję mińską na drugą prowincję - dorpacką lub ryską...
Odpowiedział więc ojcu:
- Pójdę na prawo w Petersburgu.
Nazajutrz wysłał listem poleconym podanie do Sanktpetersburskiego
Cesarskiego Uniwersytetu z prośbą o przyjęcie na wydział prawa, załączając do podania maturę, metrykę i świadectwo szczepienia ospy.
W nagrodę za maturę Tadzio dostał od ojca pięćset rubli. Na ekwipunek cywilny i inne wydatki. Pojechał do Warszawy. Warszawa mało się
zmieniła od roku 1905. Tyle że zamiast tramwajów konnych zjawiły się
elektryczne. Po dawnemu kostka drewniana wydawała woń smolistą,
a wieczorami w Alejach Ujazdowskich odbywało się „corso” dwukonnych dorożek, w których wystrojone kokoty pokazywały zgrabne
łydki w brązowych jedwabnych pończochach. No ale zjawiły się bardzo
307

pawlikowski_dziecinstwo.indd 307

2011-11-29 02:33:34

Michał K. Pawlikowski

modernistyczne kawiarnie - Cristal i Empire - a w roku poprzednim,
jako w roku napoleońskim odświeżono Hotel Angielski, gdzie się
siadało na krzesełkach w stylu Pierwszego Cesarstwa. W „Nowościach” primadonną była już nie Kawecka, lecz Lucyna Messal z ramionami i gorsem wysmarowanym płynnym pudrem. Sekundował
jej nieśmiertelnie młody Józef Redo. Debiutowała - dziewczęco wtedy
szczupła - Niewiarowska. W Teatrze Letnim Gasiński - również jak
Redo nieśmiertelnie młody - grał z przymilną Szylinżanką w farsie
„On chce się zabić”. W szantanach - w „Renesansie” na Nowym Świecie, w „Akwarium” na Chmielnej, w „Oazie” na placu Teatralnym
szansonistka z prowokującym biustem darła się: „Moryc, Moryc, to
egzemplarz rzadki był!”. Takim samym Morycem odpowiadała jej
szansonistka w „Villa Rode” w Petersburgu, w „Villa Rode” w Kijowie,
w „Akwarium” w Mińsku i u „Szumana” w Wilnie. W szantanach
kwitła muza nie tyle podkasana, ile podobna do pijanej dziwki,
zadzierającej spódnicę i wygłaszającej niewykonalną propozycję:
niezmienną pointą wszystkich piosenek w szantanie była przejrzysta
aluzja do aktu płciowego.
Szantany były przybytkami prostytucji najwyższej klasy. Femmes
de luxe. W cukierni Jackowskiego na rogu Nowego Świata i Wareckiej
gromadziły się o południu kokoty drugiej klasy, ale nie bojące się światła
dziennego, a więc dość młode i szykowne. Tadzio wszystko to poznał, bo
spotkał się w Warszawie z dorpatczykiem Łozińskim o przezwisku Łoś,
kolegą Genia Falkowskiego i wielkim wonczas birbantem. Zaprzyjaźnił
się z nim jeszcze w Mińsku, a teraz korzy-stał ze spotkania, żeby poznać
wesołe życie „Warszawki”. Łoś służył mu za przewodnika. Pili śliwowicę
a potem różowy Cremant Rose w gabinecie w Bristolu w towarzystwie
dwóch dziewic. Później, gdy już świtało, jechali dwukonną dorożką za
miasto do Sielanki lub Marcelina.
Wszystkie te libacje nie zanadto nadszarpnęły kapitał Tadzia. Warszawa przed pierwszą wojną była miłym i tanim miastem gubernialnym.
Nie śniły się jej jeszcze ani neony odbite na mokrych asfaltach, ani tysiące taksówek, ani Adrie lub Café-cluby. Za obfity obiad z czterech dań
w pierwszorzędnej restauracji płaciło się rubla. Najstraszliwsza hulanka
z szampanem, dwukonną dorożką, kokotą i Marcelinem kosztowała Tadzia czterdzieści pięć rubli. Pozostało więc dość pieniędzy na ekwipunek.
U „starego” Zaremby na Nowosenatorskiej obstalował frak, żakiet i dwa
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garnitury. Przymiarki były ceremonią uroczystą i ekscytującą. Z miną
surową, bez śladu uśmiechu na twarzy, stary Zaremba kreślił kredą tajemnicze hieroglify na podszytym twardym płótnem pancerzu z jednym
jedynym rękawem. Pancerz ten miał później, drogą cudownej metamorfozy, zmienić się w marynarkę lub frak. Na zakończenie pierwszej
przymiarki następował najbardziej frapujący Tadzia rytuał krawiecki.
Zaremba brutalnym szarpnięciem odrywał od pancerza ów jedyny rękaw, mówił przez sterczące w zębach szpilki „dziękuję” i naznaczał dzień
następnej przymiarki. „Cóż to za mruk - myślał Tadzio - czy ten człowiek
nigdy się nie uśmiecha?”. Przyszła ostatnia przymiarka. Gdy Tadzio ubrany w gotowy już frak zobaczył w podwójnym zwierciadle nieskazitelną
linię spodni, nie mógł powstrzymać okrzyku zachwytu. Wtedy dopiero
Zaremba uśmiechnął się po raz pierwszy i mruknął od niechcenia:
- Tak... mam niezłego spodniarza.
Z czasem Tadzio miał się przekonać, że dobry krawiec rzadko się
uśmiecha i nigdy się nie śmieje. Z szewcami bywa rozmaicie. W szereg
lat później Tadzio poszedł do szewca z Geniem. Genio odnosił się do
sztuki łowieckiej z wielką powagą. Zauważywszy, że jego seter irlandzki Mars ma łapy pokrwawione od ostrych sęków i badyli, postanowił
sprawić mu buty. Zamówił dla psa buty u szewca według własnego pomysłu i rysunku. Tadzio asystował przy odbiorze gotowego już obuwia.
Gdy Genio okiem krótkowidza oglądał z bliska wykonany obstalunek,
szewc odszedł w głąb sklepu i tam odwrócony tyłem do klientów długo
trząsł się od tłumionego śmiechu. Rzecz jasna nie działo się to w poniedziałek, bo w poniedziałki szewc nigdy się nie śmieje.
W drodze powrotnej z Warszawy do Mińska Tadzio miał w przedziale
za towarzysza młodego kupca warszawskiego, bardzo rozmownego.
Najpierw oznajmił, że się niedawno ożenił i zwierzył się z tysiąca szczegółów dotyczących panny młodej, jej rodziny, jej urody, jej posagu itd.
Potem oświadczył, że „Gazeta Poranna 2 Grosze” robi doskonałą robotę,
a bojkot sklepów żydowskich - doskonałe postępy. Moc sklepów żydowskich zbankrutowała. Sami Żydzi powiadają, że Marszałkowska wygląda
jak trupiarnia. „Wyrzuciliśmy ich z Marszałkowskiej - mówił młody kupiec - a wkrótce wyrzucimy z Nalewek”. Tadzio słuchał monologu w milczeniu. Przypomniała mu się rodzina Konów. Zdziwił się uświadomiwszy
sobie, że od czasów przyjaźni z Jasiem Konem minęły tylko cztery lata.
Jak ten czas leci i jak się wszystko zmienia - myślał.
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Po powrocie do Mińska uplanował sobie, że najprzód pojedzie na
parę tygodni do Bohdana Wańkowicza - do powiatu sieńskiego w Mohylewszczyźnie, a później do Baćkowa. Musiał jednak odłożyć wyjazd
na kilka dni.
- Jesteśmy zaproszeni do Wigdorczyka na wesele córki - oznajmił pan
Irteński - mama z Jadwinią już pojechały do Baćkowa, ale nam z tobą
wypada pójść, bo się Wigdorczyk obrazi.
Podobno każdy Polak musi mieć swego Żyda. Pan Irteński miał ich
kilku. O patriarchalnym Zeligu, który już wtedy nie żył, już wspominaliśmy. Częstym gościem u państwa Irteńskich była pani Liwsa Rozenblum,
którą służba nazywała błędnie „Liwsową”. Ongiś Irteńscy byli właścicielami kramów na Niskim Rynku, dzierżawionych przez ojca Liwsy pana
Czortkowa. Z czasem dzierżawcy wykupili kramy na własność. Matka
pani Liwsy była powiernicą i przyjaciółką babuni Irteńskiej. Ze zmianą
sytuacji, gdy stosunek dzierżawców-klientów do właścicieli-patronów
przestał istnieć, stosunek ten zmienił się w czystą przyjaźń. Matka pani
Liwsy, a po jej śmierci Liwsa była niemal codziennym gościem w domu,
niby to załatwiając drobne polecenia babuni, a właściwie przychodząc na
pogawędki. W odpowiednim czasie przynosiła w prezencie macę, a dzieciom makagigi. Jeśli mijał dzień bez sakramentalnego zaanonsowania
„Liwsowa przyszła”, babunia bardzo się niepokoiła i posyłała dowiedzieć
się, czy coś się nie stało. Innego rodzaju domownikami byli panowie Biłous i Stuczyński, kupcy leśni, którzy korzystali z pomocy prawnej pana
Irteńskiego przy spisywaniu kontraktów, oraz pan Wigdorczyk. Pan
Wigdorczyk był rodzajem „faktora” lepszego gatunku. Pośredniczył przy
sprzedaży lasu i brał komisowe od kupców, od właściciela lasu, no i od
pana Irteńskiego. Komisowe musiało przynosić mu niezłe dochody, gdyż
niebawem sprawił sobie zaprzęg jednokonny - zbytek, który w owych
czasach uchodził za znamię solidnej zamożności.
Wesele panny Wigdorczykówny było sprawą uroczystą i huczną.
W specjalnie wynajętej sali hotelu Dagmara przy ulicy Tiuremnej stał
wysoki tron dla oblubieńców i olbrzymi stół w podkowę. Na stole - apetyczne „forszpajzy” i wielkie półmiski z rybą faszerowaną autentycznie
po żydowsku. Irteńskich, ojca i syna, posadzono na miejscu honorowym.
Wznoszono toasty:
„Piję zdrowie ciotki pana młodego Soni Moisiejewny, która ofiarowała
pannie młodej broszkę z szafirem i pięcioma brylantami!”.
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„Piję zdrowie wujaszka Jefima Abramowicza, który podarował panu
młodemu złoty zegarek z kopertą i złotą masywną dewizką!”.
„Piję zdrowie kuzyna Borysa Jefimowicza, który podarował państwu
młodym serwis platerowany na dwanaście osób!”.
Toasty szły długim szeregiem. Im dalej, tym podarunek był mniej wartościowy. Ostatni toast dotyczył jakiegoś srebrnego kubeczka wartości
paru rubli. Tadzio wrócił do domu zachwycony. Dawno nie bawił się tak
dobrze. Przypomniał sobie rozmowę z kupcem warszawskim w wagonie
i pomyślał: „Jak to dobrze, że ten bojkot żydowski nigdy może do Mińska
nie dojdzie”...
Gdy Tadzio miał już wysłać telegram do Bohdana, pan Irteński wezwał
go do siebie i powiedział:
- Twój Bohdan i Baćków nie uciekną. Mam dla ciebie inną propozycję.
A co powiesz, jeżeli ci dam pieniędzy na kilka tygodni podróży po Europie? Pojechałbyś do Niemiec, Francji, krajów skandynawskich, może
nawet do Anglii...
Jeżeli pan Irteński myślał, że syn podskoczy z radości, to się omylił.
Tadzio stał zaskoczony i zakłopotany patrząc niewidzącym wzrokiem
na ścianę, gdzie wisiał kolorowy sztych angielski przedstawiający scenę
z „Romea i Julii”.
- No, co powiesz na ten projekt? - powtórzył pan Irteński.
Tymczasem w głowie Tadzia przechodziły z błyskawiczną szybkością
obrazy: Bohdan, którego nie widział od roku; świerki i brzozy Starej Granicy w różowej mgiełce świtu; niedawno nabyte gończaki Zagraj i Lutnia
(zacny jamnik Typs już dawno życie zakończył); niejasne projekty sentymentalne... Odmówił.
- No, jak chcesz - mruknął ojciec z niezadowoleniem i zasiadł przy
biurku dając do zrozumienia, że audiencja skończona.
W latach późniejszych Tadzio często się zastanawiał, dlaczego nie skorzystał z cudownej - zdawałoby się - propozycji ojca. Pan Irteński pewno
miał rację, że Bohdan i Baćków mogliby zaczekać. A jednak odmówił.
Czemu? Czyżby przeczuwał, że dni wsi spokojnej i wesołej już są policzone i że mu przyszłość gotuje pod dostatkiem wędrówek za granicą?
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Rozdział XXI

Dunaj

W ciągu siedmiu lat pobytu Tadeusza Ipohorskiego-Irteńskiego w gimnazjum, na świecie działy się różne rzeczy. Minęła rewolucja. Rozpędzono
dwie pierwsze dumy państwowe, ponieważ były rewolucyjne. Skończyła
się kadencja trzeciej i wybrano czwartą. Trzecia i czwarta były ugodowe.
Jesienią 1911 roku w teatrze kijowskim w obecności cesarza zabito premiera Stołypina. Polacy cieszyli się w duchu, bo Stołypin był polakożercą.
Prawica rosyjska martwiła się, bo uważała go za męża opatrznościowego,
który swymi reformami rolnymi wypędzi z Rosji biesów rewolucji.
W tym samym czasie zaczęło się w Kijowie śledztwo w głośnej sprawie
Bejlisa. Na szerokim świecie Wilhelm II wygłaszał mowy, pobrzękiwał
szabelką i wysyłał krążownik do jakiegoś portu, o którego istnieniu nikt
przedtem nie słyszał, prócz gimnazistów studiujących geografię Afryki
północnej. Przyszła i minęła groźba wojny z Austrią. Przyszła i skończyła
się wojna bałkańska. Wojna bałkańska poruszyła Mińsk dlatego, że na
nią pojechał na ochotnika Mikołaj Radziwiłł. Kometa Halleya zaczepiła
końcem ogona o ziemię nie wyrządzając żadnej szkody. W Mińsku oglądano przez zakopcone szkiełka częściowe zaćmienie słońca. Gotowano
się do całkowitego zaćmienia w sierpniu 1914 roku: Mińsk miał leżeć
w samym centrum pasa zaciemnienia! Ludzie coraz częściej odrywali
się od ziemi na aparatach cięższych od powietrza i nie tylko latali, lecz
nawet wyprawiali w powietrzu koziołki. Odkryto oba bieguny. Z Luwru
skradziono Giocondę, a potem ją odnaleziono. Na Atlantyku „Titanic”
zderzył się z górą lodową i zatonął; zginęło ponad tysiąc pasażerów;
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orkiestra na statku grała do ostatniej chwili hymny religijne, a kapitan
poszedł na dno razem z załogą.
Wszystko to działo się na dalekim świecie i wzruszało w miarę. Były
bowiem rzeczy bliższe. Mińska gazetka czarnosecinna „Minskoje Słowo”,
głosząca hasło „Rosja dla Rosjan” a redagowana przez Gustawa Karłowicza Szmidta, zaczęła drukować z dnia na dzień odcinek pt. „Polowanie
na lisy w cerkwi prawosławnej”. Tytuł kłuł oczy, prowokował, oburzał.
Poczciwy półinteligent prawosławny czytaiąc „Minskoje Słowo” przy
rannej herbacie zaciskał pięści na sam widok tego tytułu. Jak nie wierzyć
temu, co stoi w gazecie? Mruczał więc przez zęby: „Trzeba żeby nasze
władze zrobiły wreszcie porządek z tymi przeklętymi Polaczyszkami!”.
Jak tam było naprawdę z tym polowaniem na lisy w cerkwi? Czy
zbrodnia świętokradztwa istotnie miała miejsce?... W zapadłym kącie
Kowieńszczyzny, obok lasu obywatela-Polaka pana Knobelsdorffa stała
mała kapliczka - ongiś unicka. Po zniesieniu unii urzędowym opiekunem
kapliczki został miejscowy pop prawosławny. Prawosławnych w tamtych
okolicach była garstka, toteż pop głodował, a w wolnych chwilach upijał
się, jak zresztą większość „białego” duchowieństwa prawosławnego.
Nie miał ani środków, ani czasu, ani ochoty zajmować się kapliczką.
W rezultacie kapliczka zmurszała, dach i podłoga przegniły, wewnątrz
i zewnątrz nietrwałej budowli puściły się krzewy i chwasty. Do jakiego
stopnia kapliczka była zaniedbana i przez ludzi zapomniana - wystarczy
powiedzieć, że rodzina lisów wykopała sobie nory pod podłogą. Pan Knobelsdorff, staruszek przeszło siedemdziesięcioletni, lecz jeszcze czerstwy
i żwawy, był zapalonym myśliwym. Pewnego ranka jesiennego polował
z gończymi. Pieski ruszyły lisa i zapędziły go do nory pod kapliczką.
Myśliwy kazał leśnikom rozkopać norę. Przy tej robocie usunięto dwie
czy trzy deski zgniłej podłogi. Lis wyskoczył z ukrycia i Knobelsdorff go
ustrzelił.
Ani biorącym udział w polowaniu, ani chłopom miejscowym nie
przyszło nawet do głowy, że stało się świętokradztwo. Ale wieść o wypadku doszła jakoś do uszu miejscowego popa. Zdecydował, że przyszła
godzina, żeby się odznaczyć. Napisał list do popa Wiaczesława Jakubowicza, który był w Mińsku osobą ważną i wpływową: posłował do dumy
jako członek Sojuza Russkogo Naroda i współpracował z „Mińskim
Słowem”. On to stał się instygatorem zajadłej naganki na Knobelsdorffa
i autorem „felietonów” pt. „Polowanie na lisy w cerkwi prawosławnej”.
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Naganka udała się. Do sprawy wmieszał się prokurator i sędzia śledczy
do spraw szczególnej wagi. Knobelsdorffa aresztowano. W parę miesięcy
później sądził go w Kownie sąd z udziałem tzw. przedstawicieli stanowych. (Sprawy o zbrodnie stanu, czynny opór władzy, świętokradztwo
itp. były wyjęte spod jurysdykcji sądów przysięgłych). Staruszka skazano
na osiem lat katorgi. W społeczeństwie polskim zawrzało. Leo Belmont
wydał broszurę pt. „List otwarty do pana prezesa Rady Ministrów Piotra
Arkadiewicza Stołypina”. Broszurę skonfiskowano, Belmont zaś odsiedział, czy też zapłacił karę administracyjną. Polacy mieli jednak wpływy
w Petersburgu: Knobelsdorff został ułaskawiony przez monarchę z uwagi
na wiek podeszły...
Od zaszczytnej pamięci procesu krożańskiego nie minęło nawet dwudziestu lat, a jak się czasy zmieniły! Przez bez mała pół wieku powaga
sądu rosyjskiego stała bardzo wysoko, budząc szacunek i podziw wśród
największych nawet wrogów carskiego reżymu. I oto dziwnym zbiegiem
okoliczności (a może zgodnie z paradoksalnością dziejów rosyjskich?) coś
się zaczęło psuć w tym sądownictwie właśnie po roku 1905, tj. w okresie,
gdy na olbrzymiej przestrzeni imperium zapanowała względna swoboda.
Jeżeli procesy Ronikiera, Bispinga i Bejlisa zachwiały powagę Temidy
rosyjskiej, to sprawa Knobelsdorffa była obrzydliwą w swym cynizmie
parodią wymiaru sprawiedliwości. Nie przeszkodziło to jednak pewnemu byłemu prokuratorowi rosyjskiemu ogłosić na „białej” emigracji
książkę, w której z całą bezczelnością powtórzył „czarnosecinną” wersję
sprawy Knobelsdorffa. A pop Wiaczesław Jakubowicz był w czasie Polski
niepodległej proboszczem parafii prawosławnej w powiecie wilejskim
i otrzymywał dotacje z polskiego skarbu państwa. Zamiast siedzieć cicho
jak mysz pod miotłą, zagroził redaktorowi „Słowa” wileńskiego procesem
o oszczerstwo za to, że felietonista tej gazety przypomniał czytelnikom
haniebną sprawę Knobelsdorffa i rolę Jakubowicza w tej sprawie. Do
sprawy sądowej o „oszczerstwo” nie doszło, bo wybuchła druga wojna.
W tym samym czasie maleńka „sprawa Knobelsdorffa” zdarzyła się
w pobliżu Mińska. Przy drodze koło majątku Rubieżewicze pana Michała Łęskiego, powszechnie szanowanego i lubianego obywatela, stał krzyż.
Krzyż nadgnił, pochylił się i groził upadkiem. Pan Michał kazał krzyż
usunąć i na jego miejsce postawił własnym sumptem nowy piękny krzyż.
Znowu - jak w sprawie Knobelsdorffa - wmieszał się pop miejscowy i doniósł komu należy. Znowu „Minskoje Słowo” zaczęło drukować artykuły
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podżegające twierdząc, że usunięty krzyż był krzyżem prawosławnym
i że pan Łęski popełnił świętokradztwo. W „Kurierze Litewskim”
rubryka „Krzyż w Rubieżewiczach” nie schodziła ze szpalt. Prokurator
doszedł jednak do wniosku, że poszedłby za daleko oskarżając Łęskiego o świętokradztwo. Postępowanie karno-sądowe umorzył i sprawę
przekazał gubernatorowi. Gubernator Giers wymierzył Łęskiemu karę
administracyjną grzywny i paru tygodni aresztu. Po wyjściu z więzienia
pan Michał Łęski chodził w aureoli męczeństwa za sprawę narodową.
Tymczasem na całej przestrzeni imperium rosyjskiego święcono
uroczyście stulecie „wojny ojczyźnianej”, tj. najazdu napoleońskiego.
Kolej moskiewsko-brzeską przemianowano na Aleksandrowską. Pod
Studzianką powiatu borysowskiego, w miejscu „zwycięstwa” rosyjskiego,
w pobliżu berezyńskiej przeprawy postanowiono urządzić obchód z odsłonięciem figury pamiątkowej, zabawą ludową, mowami itd. Pokazanie
dwóch chłopów okolicznych, którzy pamiętali berezyńską katastrofę
Wielkiej Armii, miało stanowić clou tych uroczystości. Zdarzyło się, że
latem tego roku, na kilka miesięcy przed obchodem, Tadzio polował na
kaczki w okolicach Studzianki. Bawił u Icka Święcickiego w Mietliczycach. Icek miał wyżła, który warczał groźnie, gdy mu patrzeć w oczy,
i który służył za dziadka do orzechów, gdyż podany mu orzech laskowy
rozgryzał i wypluwał bez zaślinienia ziarna. Ale nie o tego wyżła chodzi.
Gdy polowali niedaleko Studzianki, Icek zapytał przyjaciela, czy nie
zechciałby poznać jednego z tych świadków naocznych wojny 1812 roku.
Oczywiście Tadzio zgodził się z radością. Ujrzał chłopa istotnie bardzo
starego, na pół ślepego i na pół głuchego. Trudno było powiedzieć, czy
miał 115 lat - jak głosiła wersja oficjalna, czy też mniej albo więcej. Icek
zapytał go co będzie opowiadał na obchodzie. Długo poruszał bezzębnymi szczękami zanim zrozumiał o co go pytano. Nareszcie zrozumiał
i odpowiedział dość żywo i energicznie:
- Sztoż, panicz... Każu usio jak było. Tutaka stajali naszy, a tam (wskazał
ręką) stajali Turki.
Im dalej od roku 1905, tym bardziej zdobycze rewolucyjne zdawały się
iluzoryczne. Czarna reakcja - ostrożna i raczej ustępliwa w guberniach
rdzennej Rosji - skierowała nurt „gniewu ludu” na prowincje zabrane:
Królestwo i „kraj północno-zachodni”, tj. przeciw Polakom i Żydom.
Sojuz Russkogo Naroda, składający się głównie z ciemnych popów,
półciemnych drobnych urzędników, renegatów wszelkiego autoramentu,
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a nawet elementów po prostu kryminalnych, hulał bezkarnie mając poparcie samego monarchy. Sukurs w obronie sprawy polskiej przyszedł ze
strony nieoczekiwanej i w sposób bardzo oryginalny.
W rozdziale II już nakreśliliśmy z grubsza oblicze polityczno-społeczne ludności sześciu guberni dawnej Litwy. Tu tylko przypomnimy, że
większość ziemiaństwa i w ogóle szlachty osiadłej na roli miała orientację
„tutejszą” czyli „krajową”, tj. chciała współżyć w zgodzie z Białorusinami
i razem z nimi walczyć z rusyfikacją. Mniejszością wśród nich byli „ugodowcy”, mający te same cele i ideały co większość, lecz szukający dróg
taktycznej „koegzystencji” z władzami rosyjskimi. Ugodowcy - zwani
czasem ironicznie „arystokracją” - chcieli przez swe wpływy w Petersburgu ukrócić samowolę prowincjonalnych kacyków moskiewskich. Wodzem duchowym ugodowców mińskich był pan Edward Woyniłłowicz
z powiatu słuckiego, fundator kościoła św. Symeona i Heleny w Mińsku
(przerobionego później przez bolszewików na jakiś „pałac” kultury
i wypoczynku), stale wybierany przez szlachtę mińską do petersburskiej
rady państwa. Był to działacz społeczny i polityczny na miarę prawdziwego męża stanu. Stanisław Mackiewicz nazwał go później w nekrologu
„bojarem białoruskim”. Istotnie - kochało go nie tylko ziemiaństwo
i szlachta zagrodowa, ale i chłopstwo okoliczne. Ziemiaństwo kochało go,
szanowało, ale i bało się go trochę, pan Edward bowiem był człowiekiem
twardego charakteru, niezłomnych przekonań i nie uznawał kompromisów z sumieniem - ani własnym, ani cudzym. Zmieszczaniała szlachta,
która straciła więź z ziemią i osiadłszy w mieście stała się tzw. inteligencją, nie lubiła pana Edwarda, choć też troszkę się go bała. Tej inteligencji
p. Woyniłłowicz był znany zresztą głównie z tego, że nosił perukę, która
stopniowo siwiała w miarę siwienia jego własnych włosów na skroniach.
Ziarna negatywnego stosunku mieszczaństwa litewskiego do „ugodowców” w ogóle, a do pana Edwarda w szczególności, wydały owoce
w zaraniu niepodległości, gdy ich zaliczono hurtem do „żubrów”,
gdy idea ciasnego nacjonalizmu zatryumfowała i gdy nikomu do głowy
nie przyszło wyzyskać wielką mądrość, wspaniałe talenty i doświadczenie
polityczne pana Edwarda Woyniłłowicza. Mieszczańska doktryna zwyciężyła. Mieszczanie i niedobitki „bojarów białoruskich” przełknęli bez
większego bólu hańbę traktatu ryskiego. Pan Woyniłłowicz straciwszy
w r. 1920 swe dobra w Słucczyźnie stał się jednym z wielu emigrantów we
własnym kraju, zestarzał się, zgorzkniał i - jak można sądzić po wydanej
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pierwszej części jego wspomnień (część druga nigdy nie ujrzała światła
dziennego) - zaczął na starość wątpić w ideały, które przyświecały bujnemu okresowi jego wieku męskiego.
W miastach ton nadawała i linii patriotycznej strzegła wspomniana
inteligencja, tj. mieszczaństwo i zdeklasowana, a więc zmieszczaniała
szlachta, które coraz bardziej nasiąkały herezją endecką. Sojuz Russkogo
Naroda krzyczał „Rosja dla Rosjan”. Endecja, która zresztą, podobnie jak
ugodowcy, wierzyła w możliwość współżycia z Rosją, żywiła po cichu
westchnienie „Wielkie Księstwo Litewskie dla Polaków”, czego, rzecz jasna, głośno na razie nie mówiła. Bywali w mieście postępowcy Polacy, jak
np. pan Konstanty Demidowicz-Demidecki, adwokat z rodziny ziemiańskiej powiatu ihumeńskiego, który w roku 1905 oświadczył publicznie, że
uważa siebie za Białorusina. Postępowcy jednak należeli do mniejszości.
Własnymi drogami chodził bogaty ziemianin pan Ignacy Korwin-Milewski i z jego to strony przyszedł sukurs w obronie spraw polskich.
Był ugodowcem pur sang. Gdy zwykli ugodowcy uważali ugodę tylko
za sposób koegzystencji, on ją podniósł do godności dogmatu. W ulotce
dwujęzycznej - po polsku i po rosyjsku - pt. „Głos szlachcica” ogłosił,
że jest wiernym poddanym cesarza rosyjskiego i że wierzy, że u stóp
tronu znajdzie pełne równouprawnienie dla wszystkich narodowości
imperium. Gdy w zaborze austriackim pewni politycy galicyjscy owijali
się jak bluszcz dokoła tronu Habsburgów, on się owijał dokoła tronu
Romanowów.
Zaczął wydawać tygodnik „Walka z Kłamstwem”, też w dwóch
językach, i rozsyłać go darmo wszystkim ziemianom „kresowym”
i wszystkim kancelariom rosyjskim. Pisał w swym tygodniku artykuły
napastliwe, zajadłe, z pianą na ustach - nie szczędząc w nich mocnych
słów oraz inwektyw ad personam. Gromił endeków i postępowców za ich
„nieziszczalne mrzonki”. Gromił urzędników rosyjskich i czarnosecinne
pisemka gadzinowe za kłamstwa i niesprawiedliwe traktowanie Polaków.
Artykuły, za które redaktorzy pism polskich lub postępowych rosyjskich
szli do kozy albo płacili słone grzywny, uchodziły mu bezkarnie. Jakżeby
śmiał gubernator skonfiskować lub grzywną obłożyć artykuł, który się
z reguły zaczynał od zapewnienia uczuć wiernopoddańczych dla cesarza?! Zwłaszcza że wiedziano, że Milewski miał autentyczne stosunki
i wpływy w Petersburgu. „Walkę z Kłamstwem” czytano łapczywie,
od deski do deski, zarówno w kancelariach rosyjskich, jak po dworach
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i dworkach polskich. Ziemiaństwo polskie oburzyło się, gdy pewnego razu
„Walka z Kłamstwem” napadła na pewną Bogu ducha winną a powszechnie szanowaną ziemiankę. Ale radowało się, gdy Milewski systematycznie
gromił redaktora pewnej gadzinówki rosyjskiej nazwiskiem Łuka Sołoniewicz. „Łże Łukaszka Sołoniewicz!” - tak brzmiały tytuły kolejnych
artykułów. Zdarzył się przy tym zabawny wypadek. Wymyślając Sołoniewiczowi od ostatnich słów Milewski nazwał go raz „byłym chłopem-jełopem pańszczyźnianym u drobnego ziemianina guberni grodzieńskiej
Andrzejkowicza”. Zacny pan Andrzejkowicz strasznie się oburzył na pana
Milewskiego za to, że ten go nazwał „drobnym” ziemianinem.
Takie były wzruszenia w one lata. Tymczasem Tadzio po krótkim pobycie u Bohdana pojechał do Baćkowa. W czasie jazdy końmi ze stacji padał
sakramentalny deszcz i rozjaśniło się tylko wtedy, gdy bryczka minęła
wieś Baćków i gdy w płytkiej kotlinie ukazały się bukiety i szpalery lip
dworskich. Każdy powrót panicza jest sprawą ważną i wzruszającą. Ten
był szczególnie przyjemny. Po raz pierwszy przyjeżdżał na wakacje jako
człowiek „wolny” z zapasem cywilnych ubrań w walizkach. Po raz pierwszy wakacje nie miały być ograniczone koszmarnym widmem powrotu do
szkoły. Dopiero gdzieś na jesieni - w nieokreślonym terminie - majaczyła
podniecająca podróż do nieznanego Petersburga. „Kończył nauki, końca
doczekał nareszcie” - snuło mu się po głowie. Wiedział wprawdzie, że to
nie koniec nauk i że go czekają jeszcze co najmniej cztery lata studiów
w Petersburgu, no ale szkoda gadać - będzie to zupełnie coś innego! W saloniku była konsolka, a na niej mały zegar kurantowy z kolumienkami.
Zegar był dawno popsuty. Jedna wskazówka odpadła. Ale kurant działał.
Tadeusz Ipohorski-Irteński pociągnął za sznurek i posłyszał - nie Mazurek Dąbrowskiego, lecz arię z opery „Norma”. W cichym domu - wszyscy
domownicy byli na dworze - delikatne tony dźwięczały jak krople wody
spadające do wazy kryształowej.
W programie na przyszłość najbliższą było dużo przyjemności: wizyty
do bliższego sąsiedztwa, baliki w sąsiedztwie dalszym, polowania na
kaczki na Ussie i na cietrzewie u Kubusia Łukaszewicza w Brodźcu - na
św. Piotra i Pawła, tj. gdy się skończy martwy sezon myśliwski. Na razie
przyjemnie było dozorować własnego gospodarstwa, tj. odwiedzać małą
zagródkę przy kuchni, gdzie miały pomieszczenia Zagraj i Lutnia, która
się właśnie oszczeniła. Zagraj dostał jakichś parchów na karku. Tadzio
własnoręcznie aplikował mu maść domowego wyrobu: tłuszcz zmieszany
318

pawlikowski_dziecinstwo.indd 318

2011-11-29 02:33:36

Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego

z siarką i tabaką. (Tabakę dodawało się, żeby pies maści nie zlizywał).
W „Latoroślach” Sieroszewskiego dziewięcioletni Piotruś biegł do schronienia w klombie krzaków, żeby się tam „przywitać” z ławeczką i marmurowym słupkiem. Dziewiętnastoletni Tadzio szedł do swej ulubionej
świątyni dumania - ławeczki przy grobie stryja Ludomira, gdzie przed
kilku laty wylewał na czarny łeb Typsa gorzkie łzy nieszczęśliwej miłości
do Mani Popławskiej. Dziś Typsa już nie było na świecie, a o Mani nie
myślał. „Jak to wszystko dawno było i jaki już jestem stary” - myślał
patrząc na czerwone od zachodzącego słońca kadłuby chmur nad czarną
ścianą lasu. Nazajutrz wstał bardzo wcześnie i ze strzelbą za plecami (na
wszelki wypadek) odwiedził swe odległe świątynie dumania: kurhany
w Zamkach, kotlinę smolarni w Białym Błocie, zarośla grabowe w uroczysku Repiszcze.
Zaczął się okres życia wegetacyjnego, a więc bardzo przyjemnego.
Z jakąż tęsknotą wspomina dziś Tadzio te czasy, gdy go z łóżka wypruwał
apetyt - żeby jak najprędzej dorwać się do wonnej kawy, maślanych
zarumienionych bułeczek domowego wyrobu, rubinowych plasterków
surowej szynki... Wszelkie szynki westfalskie i inne wydałyby się marną
imitacją każdemu, kto raz zakosztował szynki uwędzonej w „węglarni”
metodą malinowsko-baćkowską! Posiłki były jak gdyby rozkosznymi
drogowskazami na ścieżce życia wiejskiego. Na obiad wnoszono wonną
wazę rosołu z jarzyn suszonych z kawałami przerastałej „sztukamięsy”.
Potem szły kurczęta z sałatą. Potem lody śmietankowe. Lodami objadano
się aż do bolesnego kłucia w skroniach. Na podwieczorek była herbata,
konfitury z jarzębin (mające właściwości przeczyszczające), miód
z ogórkami. Nieraz wjeżdżał olbrzymi półmisek malin lub poziomek.
Maliny były dzikie i tak aromatyczne, że ich woń napełniała cały pokój
- jak w „Balladynie”. Maliny i poziomki jadło się z cukrem i śmietanką,
wchłaniając energię słoneczną jagód, które dojrzały na pasiekach
pachnących miodownikiem i na polankach pachnących czombrami.
Na kolację... W tej chwili pióro wypada z ręki autora, najboleśniejszą
bowiem nostalgią jest nostalgia kulinarna. Należę z Tadeuszem Ipohorskim-Irteńskim do wymierającego pokolenia, które przeżyło swoją
własną - jakby to powiedzieć - mitologię kulinarną. Pamiętamy obaj te
czasy, gdy dobra kuchnia była rzeczą codzienną i zwyczajną, a o złym
jedzenia mówiło się jak o czymś dziwnym i niezwykłym. Więc o czym tu
prawić czytelnikom wychowanym na kuchni anglosaskiej?...
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Przesadziłbym mówiąc, że Tadzio pędził w Baćkowie żywot wegetacyjny. Był to raczej żywot przesycony beztroskim błogostanem. Nie zapominał bowiem o pożywieniu dla duszy. W Baćkowie bawiła mademoiselle
Andree Dudan. Dawała „małemu” Kaziowi (który już zresztą rozpoczął
wtedy czternasty rok życia) godzinę lekcji francuskiego. Poza tym była
panną do towarzystwa i konwersacji. W przeciwieństwie do większości
guwernantek, nawadniających ziemie Polski i Litwy, była to osoba bardzo
wykształcona i oczytana. Ona to wzbudziła w Tadziu zapał do „najnowszej” literatury francuskiej. Pochłaniał więc Pierre Lotiego, Pierre Louysa
i Claude Farrere’a. „Chansons de Bilitis” i „Afrodyta” zrobiły na nim wielkie wrażenie. Obok Oskara Wilde’a - przedmowa do „Afrodyty” Louysa
kształtowała jego poglądy na życie i sztukę. (Zmartwił się bardzo, gdy
mu powiedziałem, że krytyka współczesna nie jest dla Louysa łaskawa).
Irytowało go, że Gustaw Daniłowski w jednej ze scen początkowych swej
„Marii Magdaleny” (w wydaniu nieocenzurowanym) splagiatował, dość
topornie, odpowiednią scenę z „Afrodyty”. Czytał też pilnie wszystkie
nowości polskie: Żeromskiego, Choynowskiego, Grabińskiego, Józefa
Weyssenhoffa, Makuszyńskiego, Perzyńskiego. W wiele lat później wspominał z dumą, że już jako chłopiec dziewiętnastoletni potrafił ocenić
niezrównaną prostotę i dyskretny dowcip Włodzimierza Perzyńskiego.
Od czasu do czasu, gdy go lektura nowości nużyła, szedł do czarnej szafy
i wyciągał z niej stare roczniki „Wędrowca” i „Tygodnika Ilustrowanego”,
albo brał pierwszy z brzegu tom Trylogii i szedł na hamak rozwieszony
w alei między dwiema lipami. Nieraz w czasie lektury oczy zaczynały mu
się kleić i doczytawszy np. do miejsca: „Horn... we śnie go widziałem...
dziwna, niepojęta rzecz” - zasypiał i drzemał w delikatnej woni kwiatu
lipowego, aż go zawołano na obiad lub podwieczorek.
Mniej więcej dwa razy w tygodniu jechało się z wizytą do sąsiedztwa.
Najbliższym sąsiedztwem była Kobylanka Jeśmanów na południu i Boratycze Zygmusia Łukaszewicza na północy. Na wyniosłym wzgórzu nad
urwiskiem lewego brzegu Berezyny stał dwór Boratycze, wspomniany na
równi z Baćkowem w pamiętnikach Ewy Felińskiej. Topografia Boratycz
wyróżniała je od innych dworów okolicznych. Okolica, tj. południe powiatu ihumeńskiego, była nizinna i płaska. Jedynie piękne lasy urozmaicały
jednostajność krajobrazu pozbawionego malowniczego pofalowania. Boratycze leżały na wzgórzu nad stromym brzegiem Berezyny i wzgórze to
- przez kontrast z okoliczną płaszczyzną - wydawało się bardzo wysokie.
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Było niemal górą. Dom obszerny z gankiem i kolumnami nie różnił się
wiele od setek podobnych domów w sąsiedztwie. Ponieważ jednak leżał
na wzgórzu i był widoczny z drugiego płaskiego brzegu z odległości wielu
wiorst - urastał do potęgi jakiegoś pałacu. (W czasie wojny 1919-1920, gdy
front polski biegł po drugiej stronie Berezyny pod Jakszycami, w dworze
boratyckim miał się mieścić bolszewicki punkt obserwacyjny, co stało się
przyczyną, że dwór zniszczyła artyleria polska). Za dworem był ogród,
tak dziki i zarosły, jak ogród Pluszkina w „Martwych duszach”. Nikt nie
gracował ścieżek i alei lipowych. Nikt nie czyścił dwóch stawów, tak gęsto
pokrytych rzęsą, że wyglądały jak dwa wielkie kobierce zdradzieckiej
zieleni.
Podjeżdżając do Boratycz drogą piaszczystą od strony południowej
oglądało się ruiny kapliczki - grobów rodzinnych wygasłej rodziny
Szemeszów, którzy jeszcze na początku XIX wieku władali Boratyczami
i Baćkowem. Kapliczka, zapewne ongiś romańska, waliła się w gruzy.
Dach znikł od dawna. Tadzio pamięta z lat dzieciństwa, jak przez gęstwę?
łopuchów, głogów i dzikich malin przeświecały szczątki trumny
z łatami wypłowiałej farby błękitnej i - kości ludzkie. Władze rosyjskie
nie tylko nie pozwalały na odrestaurowanie kaplicy, lecz nawet nie chciały słyszeć o zebraniu i chrześcijańskim pogrzebaniu szczątków ludzkich.
Później, gdy Tadzio dorósł, nie było widać ani resztek trumien ani kości.
Nic - tylko zawikłany gąszcz chwastów i dzikich malin. Ile razy Tadzio
zwiedzał kapliczkę, tyle razy przypominały mu się słowa z „Grobu Agamemnona”: „...cząbry gór spalonych pachną”. Chociaż nie było tam ani
cząbrów, ani gór spalonych, tylko łopuchy i dzikie krzewy.
Boratycze były już od dawna w posiadaniu rodziny Łukaszewiczów,
skoligaconej z rodami Wańkowiczów i Jeśmanów. Ostatnim właścicielem
Boratycz był Zygmuś Łukaszewicz. Nazywam go imieniem zdrobniałym
nie przez poufałość, lecz dlatego, że w owych czasach, jak to już wyjaśniłem w rozdziale I, sąsiedzi, służba domowa i chłopi okoliczni tak się
wzajemnie nazywali - od kołyski do późnej starości. Tadzio przezwał
Zygmusia „Dunajem”, gdyż z obwisłych z lekka powiek i rudawego zarostu podobny był do gończego Dunaja. Sztubacki pomysł tak się podobał,
że „wkrótce cała okolica... Dunajem przezwała starego szlachcica”.
Gdyby oryginałowie litewscy stanowili zrzeszenie, Dunaj byłby prawdopodobnie prezesem honorowym tego zrzeszenia. Trwał w stanie kawalerskim do czterdziestki. Mieszkał w obszernym domu boratyckim z matką,
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osobą dość energiczną, ale zreumatyzmowaną. Bliższą towarzyszką jego
życia była gołębica, która zwykle siadywała mu na ramieniu. Zajmował
się też gospodarstwem. Jak to gospodarstwo wyglądało - świadczy taka
scena, nieraz się powtarzająca. Gdzieś w końcu lata o dziewiątej rano,
w więc w czasie gdy normalne gospodarstwo wiejskie aż kipi od pracy,
Dunaj wychodzi na ganek, aby mieć odprawę z ekonomem i parobkami.
Jest ubrany w swój strój de rigueur: kurtkę płócienną i spodnie wpuszczone w długie buty. Wygląda trochę zaspany.
- Na, chłopcy - zwraca się do audytorium - co będziemy robić dzisiaj?
Chyba pole pod żyto bronować?
Propozycja dziedzica nie budzi entuzjazmu. I ekonom, i parobcy drapią się w głowę tradycyjnym tamtejszym zwyczajem, tj. małym palcem
ręki, która jednocześnie przytrzymuje daszek czapki. Jest to połączenie
kurtuazji w stosunku do dziedzica z pożytecznym i miłym zajęciem
drapania się w głowę. W ten sposób ani godność ludzka drapiącego
się w głowę nie jest poniżona, ani autorytetowi dziedzica nie dzieje się
krzywda. Pa dłuższym milczeniu któryś ze śmielszych parobków rzuca
kontrpropozycję:
- Ech, panok, szto nam baranawać! Pojdziem lepsz rybu łowić...
Projekt spotyka się z ogólnym aplauzem. Po krótkim namyśle Dunaj
aprobuje wniosek. Bronowanie pola zostaje odłożone do chwili sposobniejszej, a całe towarzystwo udaje się z niewodem na połów ryb na jedno
z licznych jeziorek położonych wśród łąk drugiego brzegu Berezyny.
Ktoś by pomyślał, że taka gospodarka szybko doprowadziła do bankructwa. Otóż nie. Podatki w owych czasach były minimalne. (Rząd
rosyjski miał wtedy tzw. „pijany budżet» opierający się na monopolu
spirytusowym i innych podatkach pośrednich). Najgorzej uprawiana
rola starczała na zaspokojenie „gospodarki naturalnej», tj. wyżywienie
dworu i służby. Potrzeby dziedzica były skromne. Zresztą luki w budżecie można była zawsze załatać przez wycięcie działki lasu, którego było
pod dostatkiem. Ba, Dunaj miał zawsze opinię ziemianina mającego
pewien zapas gotowego grosza, co było zjawiskiem wyjątkowym wśród
tamecznych „średnich” właścicieli ziemskich. Nieraz w potrzebie służył
sąsiadowi pożyczką. W tym miejscu nasuwa się porównanie z Kobylanką
Kubusia Jeśmana, która z pięknych dóbr stała się bezleśnym, robiącym
bokami folwarkiem - nie dzięki rozrzutności, ale wskutek zamiłowania
do „nowinek» u zacnego, lecz .niepraktycznego Kubusia.
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Niejeden czytelnik może się żachnie i powie, że Dunaj był po prostu
nicponiem i że jego oryginalizm polegał na nieróbstwie. Tego rodzaju
„portret psychologiczny” uważałbym za zbyt uproszczony. Każdy dureń
i zawalidroga potrafi być aktywny. Trzeba natomiast mądrości życiowej,
aby wytrwać w roli słabego charakteru.
Oryginalizm Dunaja polegał na sposobie myślenia i podchodzenia do
zagadnień w inny sposób i od innej strony niż to czynili inni. W oglądanych rzeczach i zjawiskach widział aspekty, których inni nie dostrzegali.
Tak np. gdy po powrocie z Karlsbadu, ze swej pierwszej i ostatniej wycieczki za granicę, pytano go o wrażenia z podróży, odpowiadał:
- Cóż, tu u nas największe kwestie to - opał i pasza, a tam (tj. w Karlsbadzie) kwestie te nie są znane.
Innym razem, gdy dyskusja przy stole toczyła się na tematy wewnętrzno-polityczne i gdy Tadzio (w nagłym a rzadkim na ogół porywie idei
postępowych) utyskiwał na niedemokratyczność przywilejów stanu
szlacheckiego w ustroju rosyjskim, Dunaj zauważył:
- No tak, ale szlachcic jest również upośledzony, bo na przykład nie
może być zapisany do włości i przeto nie może brać udziału w zebraniach
gminnych.
Niektóre z wypowiedzi Dunaja były zgoła nieoczekiwane. Raz spotkał
go niemiły wypadek. W czasie jednego ze swych rzadkich wypadów
kawalerskich do miasta został przyłapany w hoteliku - bodajże w Witebsku - przez nalot policyjno-sanitarny. Był w towarzystwie kobiety lekkich
obyczajów. W czasie gdy rewirowy pisał ze znudzoną miną protokół
(może w oczekiwaniu na łapówkę, która by zatuszowała cały incydent)
Dunaj przemierzał swym zwyczajem pokój wzdłuż i wszerz, głęboko nad
czymś medytując. Wreszcie zapytał rewirowego:
- Czy nie można by wezwać lekarza i dokonać oględzin w celu stwierdzenia, że pomiędzy mną a tą kobietą nic jeszcze nie zaszło?
Ożenił się będąc już dobrze po czterdziestce. Towarzystwo gołębicy
i pożycie z na pół sparaliżowaną matką widocznie mu nie wystarczało.
Zatęsknił do własnego ogniska. Wybrał sobie pannę Buszównę z bardzo
dalekiego sąsiedztwa, bo aż z Wileńszczyzny. Była to osoba wielkiej zacności, lecz nie odznaczała się urodą. Legenda głosi, że gdy matka Dunaja
pani Wanda, która z powodu częściowego kalectwa nie mogła być na
ślubie, witała młodą parę na progu domu boratyckiego, pod pierwszym
wrażeniem cofnęła się o parę kroków na widok synowej. Pożycie młodych
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układało się szczęśliwie. „Dunajowa” patrzyła przez palce na dziwactwa
męża, bacząc tylko, by nie rozciągały się one na sferę gospodarki. Ujęła
ster rządów w mocne ręce. Skończyły się improwizowane łowy na ryby.
Gdy była pora na ryby, łowiono ryby, lecz gdy była pora na roboty rolne
- parobcy pracowali w polu i o rybołówstwie nie było mowy. Ożenek nie
tylko nie wyleczył Dunaja z oryginalizmu, lecz odwrotnie - jeszcze go
pogłębił i, że tak powiem, odizolował. Dunaj nie mieszał się do gospodarki. Był zadowolony z wprowadzonego przez żonę podziału na strefy.
Zamknął się w swojej strefie - milczącej kontemplacji i metafizycznych
dyskusji. Chodził po dużym salonie dyskutując na rozliczne tematy
z gośćmi, albo, gdy nie było gości pod ręką - z samym sobą. Czasem
można było widzieć jak dyskutując ze sobą wymachiwał rękami i uderzał
się dłonią w czoło. Kuzyn i sąsiad Dunaja Kubuś Łukaszewicz z Brodźca
drwił wtedy dobrodusznie i mrugając na Tadzia szeptał:
- Zygmuś walczy ze swymi myślami.
Przy okazji warto powiedzieć, o czym to dyskutowano we dworach
i dworkach litewskich? Jak wiemy, w Królestwie tematem rozmów
towarzyskich na wsi były albo sprawy gospodarcze, albo - aby oderwać
się od szarzyzny kłopotów codziennych i wlać w tę szarzyznę trochę
poezji - konie. Standardyzowanemu typowi ziemianina odpowiadał
standardyzowany typ konwersacji. Inaczej na ziemiach dawnej Litwy.
Koń był zwierzęciem pociągowym względnie do jazdy wierzchem i mało
się o nim rozmawiało. Dopiero pod zgubnym wpływem Królestwa pod
koniec opisywanej tu epoki zaczęto w większych „ucywilizowanych”
dworach litewskich rozmawiać o koniu. W dworach „zacofanych” po
dawnemu „przy pełnym kielichu o sprawach politycznych rozmawiano
po cichu”, a później - głośno. I nie tylko o sprawach politycznych. Rozmawiano o wyprawach polarnych, o wynalazkach, o literaturze i sztuce - ba,
puszczano się nawet w dyskusje filozoficzne, zupełnie od życia realnego
oderwane.
Po małżeństwie Dunaja, w Boratyczach zaszły znaczne zmiany. Zmarła
matka jego, pani Wanda. Znikła gołębica, która mu siadała na ramieniu,
żartowano, że zlikwidowała ją pani Dunajowa - z zazdrości. Latem w cichym dotąd dworze było gwarno. Zjeżdżał na wakacje brat pani domu
pan Wacław Busz z powiatu wilejskiego. Przyjeżdżał z trzema córkami,
z których najstarsza Zofia uchodziła za wielką piękność wileńską. Wpadał czasem na kilka dni drugi brat - czy kuzyn - pan Tadeusz Busz, znany
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mazurzysta i wesołek. Zjeżdżały liczne kuzynki i przyjaciółki panien Buszówien. Stałym gościem w Boratyczach był ksiądz Witold Tomaszewski,
ongi „kapelan” gimnazjum mińskiego, a obecnie proboszcz w Berezynie.
Wprowadził on modę codziennej gry w oczko, a później, gdy oczko
wyszło z mody, w chemindefera. Pani Dunajowa bowiem miała wielką
skłonność do hazardu. Choć stawki nie były duże, powiadano, że ks.
Tomaszewski ma stały dochód z gry karcianej w Boratyczach. Sąsiedzi
cierpiący na lokalną ksenofobię krzywili się z początku na zaszłe w Boratyczach zmiany. Raziła ich ucho mińskie wymowa wileńska niektórych
wyrazów. Pani Dunajowa mówiła „dosić” zamiast „dosyć”, a pan Wacław
Busz „polowańnie” zamiast „polowanie”. Stały pobyt letni rodziny Buszów w Boratyczach nazywali najazdem „buszmenów”. Wkrótce jednak
przyzwyczaili się. Pani Dunajowa była gospodynią dobrą i gościnną,
a „buszmeni” sympatyczni.
Tak wszystko trwało do roku 1914. Wojna i rewolucja 1917 r. wstrząsnęły umysłem Dunaja w sposób szczególny. W okresie kiereńszczyzny, gdy
cała burżuazja i inne podobne podpory ancien regime’u zasiadły cicho
jak mysz pod miotłą, Dunaj, któremu nigdy nie brakło odwagi cywilnej,
potrafił perorować głośno w miejscach publicznych:
- Cóż oni sobie myślą? Zapewne myślą sobie, jak by majątki ziemiańskie
za bezcen kupować?!
(A jako żywo o żadnym „kupowaniu” ziemi obywatelskiej nie było
wtedy mowy i najskromniejsze programy reform agrarnych przewidywały nie wykup, ale odebranie ziemi bez żadnego odszkodowania).
Gdy cały obszar imperium rosyjskiego objęty był pożarem rewolucji,
wtedy jeszcze „gadanej”, Dunaj wysunął taki postulat polityczny:
- Wciąż obradują jakieś sowiety, zjazdy, komisje i komitety. A dlaczegóż
to nikt nie zwołuje zebrania deputacji szlacheckiej? Niechże i szlachta
wypowie się w tej chwili przełomowej!
Projekt ten spotkał się ze śmiechem i drwinami. W ciągu kilku miesięcy powtarzano sobie w sąsiedztwie odezwanie się biednego Dunaja
jako doskonały kawał. Jednak, gdy dziś z perspektywy czterdziestu lat
rozważamy te sprawy zamierzchłe, zapytajmy siebie, czy naprawdę
projekt Dunaja był aż tak bardzo głupi. Niestety, w owych miesiącach
historycznych ani szlachta, ani tzw. burżuazja nie tylko nie były dopuszczone do głosu, lecz same nie chciały, czy nie umiały się zorganizować.
Opozycja przeciwko czerwonej fali składała się wtedy - według świetnego
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określenia rosyjskiego - z „wystraszonej inteligencji i niedorżniętych
burżujów”. Projekt więc Dunaja, jak wiele zresztą projektów genialnych,
nie miał najmniejszych szans powodzenia.
Po pierwszej wojnie Dunaj osiadł w Wilnie. Zestarzał i zdziwaczał do
reszty. Spacerując po Ogrodzie Bernardyńskim nad szumiącą Wilenką
albo zastanawiał się, dlaczego nikt dotąd nie ujarzmił dla celów praktycznych tej „niewyzyskanej siły wodnej”, albo zwracając myśl na tor
polityczny, zniżał głos do tajemniczego szeptu mówiąc:
- A jednak ci Litwini mają słuszne pretensje do Wilna: wszak było ono
stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Wkrótce umarł. Umarł za późno i w porę. Za późno, bo dożył pierwszych
kwiatków rewolucji, które go wygnały z pięknego dworu boratyckiego.
W porę, bo nie doczekał jagódek, tj. czasów gdy „kupowanie majątków
ziemiańskich za bezcen” oraz brak organizacji u szlachty zaczęły owocować na dobre.
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Rozdział XXII

Osmołówka

Jadąc do Osmołówki lub dalszego sąsiedztwa na północy trzeba się było
przeprawić promem na prawy - zachodni brzeg Berezyny. Przeprawa odbywała się albo u przewozu przy wielkiej wsi Jakszyce, gdzie była siedziba
włości czyli gminy, albo u przewozu brodzieckiego. Przewóz jakszycki
był z obu stron płaski. Przewóz brodziecki miał z prawej strony rzeki
zjazd bardzo stromy i nie ukośny, ale prostopadły w dół urwiska. Z tym
przewozem brodzieckim związana jest mała historyjka - podobno prawdziwa. W pierwszej połowie zeszłego stulecia pewna dama wracała do
domu poszóstną karocą z późnej wizyty. Była noc, furman i foryś pijani,
a prom - po drugiej płaskiej stronie rzeki. Furman, człowiek krewki i jak się rzekło - mocno „trunkiem pijany”, nie chciał zrywać sobie gardła
nawoływaniem promu.
- A co, paniczka - powiedział zawadiacko - może jakoś przeprawimy się
bez promu. Ot - pierekrestimsia i pustimsia!
Zanim dama zdołała zorientować się o co chodzi, przeżegnał się, trzasnął z bata i ruszył stromym zjazdem w dół - całym ciężarem karocy
i sześciu rosłych koni. Jeszcze parę strzeleń z bata, parę dzikich wrzasków
furmana i forysia - konie buchnęły w głębię i popłynęły w poprzek
leniwego nurtu, a karoca, solidna i szczelna, zakołysała się na fali.
Szczęściem rzeka była głęboka tylko na przestrzeni pierwszych kilkunastu kroków. Zanim dama zdążyła przerazić się na dobre, już przednia
para koni dotknęła kopytami gruntu i wyciągnęła karetę na miejsce
płytkie. Podobno - tak twierdzi legenda - kareta nawet nie nabrała wody.
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Oczywiście dama dostała szoku nerwowego, który zresztą w owych czasach nazywał się zapewne „palpitacją serca”, poza tym jednak wszystko
skończyło się szczęśliwie. Legenda legendą - jednak podróżni, zwłaszcza
panie, nie lubili przeprawy przez przewóz brodziecki i woleli przeprawiać
się w Jakszycach.
Po drodze do Osmołówki przejeżdżało się przez wieś Bohuszewicze
i wielkie lasy bohuszewickie - ongiś dobra wodza partii powstańczej
1863 roku Bolesława Świętorzeckiego (seniora), o którym wspomniałem
w rozdziale III. Bystre oko mogło dostrzec w zwartej ścianie starodrzewia szerokie i równe pasma drzew młodszych. Były to ślady przesiek
wyrąbanych na rozkaz wojsk rosyjskich w celu śledzenia ruchów partii
powstańczej.
Osmołówka była typowym dworkiem litewskim, lub - mówiąc ściślej
- typowym dworkiem polskim na ziemiach dawnej Litwy. Wbrew utartemu mniemaniu, niedużo takich dworków uchowało się w nieskalanej
późniejszymi „upiększeniami” prostocie w roku, gdy zegar zaczynał
wybijać godzinę końca epoki tych dworków. W końcu XIX wieku
i pierwszych latach XX przez Litwę przeszedł od zachodu powiew pozytywizmu, modernizmu i tym podobnej cywilizacji. Niejeden ziemianin,
nieco zasobniejszy w grosz gotowy, po prostu niszczył stary dworek i na
jego miejsce stawiał nowy dom, mniej lub więcej brzydki. Inny degradował stary dom do poziomu oficyny, a obok wznosił nową budowlę,
albo zgoła brzydką, albo, co gorsze, mającą pretensję do jakiegoś stylu.
Inny szpecił dworek przez dodanie nowoczesnego skrzydła lub - jak
w Kobylance - przez oszklenie pięknego ganku, skutkiem czego niszczył
urok perystylu kolumienek drewnianych. Nie przesadzimy mówiąc,
że może tylko jakieś 25% starych dworków polsko-litewskich przetrwało w swym stylu pierwotnym do roku 1918. Prawda historyczna zmusza
mnie przy tym do stwierdzenia, że to częściowe uratowanie starej architektury nie było z reguły zasługą właścicieli dworków. Nie grały tam
roli ani pietyzm, ani tradycja, ani subtelny smak artystyczny. Właściciel
nie niszczył dworku i nie oszpecał go przeróbkami po prostu dlatego, że
albo nie miał pieniędzy, albo lenił się, albo był - oryginałem. Jak Sędzia
w „Panu Tadeuszu”, który wolał „poprawiać, aniżeli rozrzucać, albo
też przestawiać”. Bóg jeden raczy wiedzieć, jak bardzo lenistwo przyczyniło się do uratowania zabytków litewskiej architektury wiejskiej.
I czy przypadkiem jedną z cech narodów, które dotąd szczycą się
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posiadaniem dużej ilości zabytków, nie jest przyrodzone lenistwo?
Jeśli bowiem o zabytki chodzi, aktywność jest czynnikiem raczej niszczycielskim niż konserwatorskim.
Do dworu w Osmołówce wjeżdżało się przez bramę, która była zawsze
otwarta nie dlatego, że wszystkich w gościnę zapraszała, lecz dlatego,
że była na pół zgniła i trzymała się na jednym zardzewiałym zawiasie.
Po obu stronach bramy biegły, niby jej skrzydła, dwa szpalery topoli
piramidalnych ze sterczącymi do nieba kikutami uschłych szczytów.
Jakoś w naszym klimacie topole piramidalne nie udawały się i po dojściu
do pewnego wieku usychały, przy czym usychanie rozpoczynało się od
gałęzi górnych. Przed domem był (oczywiście) klomb starych lip, a na
lewo klomb wiekowych świerków - mylnie i z rosyjska zwanych czasem
„jodłami” - i w ich cieniu kapliczka drewniana w stylu „unickim”, jakimś
cudem ustrzeżona, jako kaplica prywatna, przed ingerencją policji rosyjskiej. W ciemnym wnętrzu kapliczki, na ołtarzu były nieśmiertelniki
oraz - w sezonie - żywe kwiaty. Pachniało więdnącymi floksami i ajerem,
którym wyściełano podłogę. Parę razy w roku, z okazji tej czy innej
rocznicy familijnej, proboszcz berezyński odprawiał w kaplicy mszę
cichą - „mówioną”.
Na prawo był świronek, też drewniany, piętrowy i też z perystylem.
(Takich świronków zachowało się - w przeciwieństwie do domów
mieszkalnych - bardzo dużo na ziemiach litewskich i do ostatniej chwili).
Na galeryjce tego świronka dziesięcioletni Tadzio bawił się w wojnę
z Kaziem Łęczyckim i innymi chłopcami, którzy spędzali wakacje
w Osmołówce. Strzelano szyszkami świerkowymi. Ośmioletni Kazio
dostał szyszką w nos i płakał bardzo rzewnie.
Wszystkie te budynki drewniane - dom, kaplica, świronek - miały
po lat dwieście i więcej, co można było stwierdzić w przechowywanych
na strychu i tam butwiejących archiwach dworskich. Ale nie chyliły się
ku upadkowi i nie gniły. Ani pleśń, ani grzyb nie śmiały się ich imać.
Starczyło zadrasnąć scyzorykiem taką deskę lub kolumnę, by pod milimetrową patyną szarości odkryć jasnożółte drzewo ze skamieniałą na
bursztyn łzą żywicy. Ale też tradycje budowlane były mocno ustalone.
Nic się nie budowało naprędce. W „Soplicowie” osmołówskim, podobnie
jak w „Soplicowie” baćkowskim, belki suszyły się - pod płotem sadu
lub przy świronku - przez długie lata, zanim orzeczono, że już nabrały
wartości materiału budowlanego.
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Dom pachniał wewnątrz obligatoryjną wonią majeranku i suszonych
jabłek oraz wonią kotów. Bo Osmołówka była królestwem kotów wszelkiej płci i maści, cieszących się specjalnymi względami i nadzorowanych
przez pięćdziesięcioletnią pokojówkę „Korzonoweczkę” (akcent na
trzecim o!), jedyną znaną autorowi tej kroniki pokojówkę w okularach.
Korzonoweczka (tj. Korzonówna), rodem ze szlachty zaściankowej, była
oczkiem w głowie pani domu: gość, który pozwalał sobie „śmiać się z mojej Korzonoweczki” nie był mile widziany w Osmołówce.
Że Osmołówka stała się siedliskiem pary oryginałów, było wynikiem
dość niezwykłej kroniki rodzinnej. Gdzieś ku schyłkowi zeszłego stulecia
dwór stał się własnością panny Stanisławy Rogowskiej, która - niby
Wojszczanka z „Pana Tadeusza” - było posażna, ale już pono półwieczna.
Miała duże niebieskie oczy i duży nos z gatunku kaczkowatych. Nieraz
starała się uwikłać kandydata na konkurenta śpiewając przy fortepianie
modny wtedy romans:
Niebieskie oko pełne uroku,
I szczęście znajdziesz w niebieskim oku.
Niestety, konkurenci in spe, mając w sąsiedztwie do wyboru dużo panien
urodziwszych i młodszych, nie poddawali się urokowi niebieskiego oka.
Panna Stasia zdawała się być przeto skazana na staropanieństwo i koty,
które od dzieciństwa lubiła. Ale los zrządził inaczej. Do okolicy zjechał
na wakacje daleki krewny Rogowskich pan Stanisław Rożniecki, wnuk
emigranta z r. 1831. Był obiecującym lingwistą, docentem uniwersytetu
w Kopenhadze. Miał już za sobą szereg prac naukowych oraz perspektywę
wspaniałej kariery naukowca. Mówił płynnie wszystkimi językami europejskimi. Jako Duńczyk i z paszportu, i z wychowania najgorzej mówił po
polsku, wymawiając ś jak sz i skandując wyrazy na modłę skandynawską.
Czy był urodziwy? Tadzio pamiętał go od dzieciństwa jako już starszego
pana z przerzedzoną i posrebrzoną rudą czupryną, nader zaniedbaną na
karku. Był piegowaty i miał niesłychanie łagodne niebieskie oczy. Tadzio
śmiał się - wraz z innymi - z jego akcentu skandynawsko-germańskiego.
Otóż - nie wiadomo: czy skusiło go zacisze dworu osmołówskiego, odległego wtedy o jakieś 60 wiorst od stacji kolejowej, czy może uległ urokowi
niebieskiego oka panny Stasi - dość, że się wkrótce pobrali. Rożniecki
machnął ręką na katedrę w Kopenhadze i osiadł ze swoją „Staszeczką”,
bo tak wymawiał imię żony, na stałe w Osmołówce. Ona, trochę przez
dobroduszną ironię, nazywała go „Staszuneczkiem”.
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Staszeczka (akcent na pierwszej głosce) i Staszuneczek (akcent na u)
stanowili najszczęśliwsze stadło, jakie sobie można wyobrazić. Ich
stosunek wzajemny nacechowany był czułością, przywiązaniem bez
granic i pełnieniem tysiącznych drobnych świadczeń i ustępstw. Było
w nich coś z Filemona i Baucis, coś ze „Staroswietskich pomieszczyków”
Gogola. Już po paru godzinach pobytu w ich domu gościnnym przybysz
rozumiał, że ma przed sobą parę, którą tylko śmierć potrafi rozłączyć.
Ale podobieństwo do Afanasija Iwanowicza i Pulchieriji Iwanowny nie
było pełne. Jak pamiętamy dworek ziemian gogolowskich odznaczał się
schludnością i świetną kuchnią. W Osmołówce było brudno, a o kuchni,
a zwłaszcza o świeżości jej produktów jeszcze pomówimy. Serce otwarte
było chyba jedynym magnesem gościnności państwa Rożnieckich.
Ale nie na tym kończyły się różnice. Afanasij Iwanowicz był sobie
poczciwym prostakiem, pan Rożniecki natomiast wprawiał w podziw
wszechstronnością wiedzy we wszystkich kierunkach, jak również niepospolitym talentem konwersacyjnym. Najmniej mówił o lingwistyce,
taktownie wyczuwając, że był to temat zbyt specjalny dla przeciętnego
gościa. Ale potrafił mówić i to ze znajomością przedmiotu: o hodowli róż,
o literaturze, o polityce, nawet - pożal się Boże - o uprawie roli. „Pożal się
Boże” - jak łatwo bowiem się domyśleć, gospodarstwo w Osmołówce nie
było intensywne a jego metody przypominały metody Dunaja, stosowane
w jego czasach kawalerskich w sąsiednich Boratyczach. Pani Staszeczka
też nie we wszystkim była podobna do Pulchieriji Iwanowny, która była
uosobieniem słodyczy, natomiast Staszeczka była, co się zowie, damą
z charakterem i lubiła od czasu do czasu rąbnąć prawdę w oczy, a nawet
poplotkować - dowcipnie i złośliwie.
W rozmowach na tematy polityczne Staszuneczek objawiał się jako
wielki polski patriota, czyli, jak się wtedy mówiło, dobry Polak. Nienawidził Moskali. Tępił rusycyzmy i naleciałości moskiewskie, choć sam był
wielkim znawcą literatury rosyjskiej i mówił biegle po rosyjsku. Nieraz
wpadał w pasję gromiąc kogoś za jakieś rosyjskie „odchylenie”, przy
czym wyglądał trochę zabawnie, gdy zacietrzewiony mówił po polsku
z owym beznadziejnym akcentem germańskim. Tadzio specjalizował
się w drażnieniu Rożnieckiego, np. przez emfatyczną deklamację jakiejś
„czastuszki” rosyjskiej w rodzaju:
A maszina swiszczet swistom,
A moj miłyj maszinistom.
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Biedny Duńczyk mienił się wtedy na twarzy i patrzał na Tadzia,
którego skądinąd bardzo lubił, okiem zranionej sarny. A jeżeli na takie
żarty pozwalał sobie ktoś, kogo nie lubił, oczy jego nabierały wyrazu
oczu człowieka, który ujrzał jadowitego węża. Był wielkim patriotą,
ale - czy był patriotą lokalnym, regionalnym?... Tadzio miał tu pewne
wątpliwości. Jakkolwiek z biegiem lat wrósł z korzeniami w ukochaną
Osmołówkę, jednak za dużo było w nim szkoły zachodniej, aby wczuć
się w melodię tej ziemi, która wedle pięknych słów poety „wzdycha po
białorusku i po polsku śpiewa”. Zapewne głęboko na dnie duszy pozostał
Duńczykiem. Są poszlaki, że to jego właśnie opisał Kazimierz Łęczycki
w powieści „Państewko” jako owego ziemianina, który Białoruś nazywał
Abisynią.11 Choć, rzecz ciekawa, ci Abisyńczycy, tj. chłopi okoliczni,
lubili go. Chętnie udawali się do niego ze swymi kłopotami sąsiedzkimi
i familijnymi, a on chętnie rozsądzał ich „pod lipą”. Nie zawsze rozumieli
jego skandynawską białoruszczyznę, ale lubili go i szanowali, tym bardziej że nigdy nie zaznali z jego strony cienia wyzysku, odwrotnie - jego
dobroć i niepraktyczność były przez wszystkich wyzyskiwane. Kto wie
zresztą? Może w tej miłości i szacunku ze strony chłopa było coś niecoś
z nawianego z Rosji kultu, który lud prosty ma do tzw. „jurodiwych”,
czyli obranych z rozumu poczciwców-proroków, rekrutujących się nieraz
spośród epileptyków. Bo nie tylko chłopi i służba dworska, ale i okoliczne
ziemiaństwo miało Rożnieckiego jeśli nie za „jurodiwego”, to w każdym
razie za oryginała.
W czym tkwił „oryginalizm” Rożnieckiego? Nie tylko w tym, że dla
niebieskiego oka Staszeczki i pięknych świerków osmołówskich poświęcił
karierę, a może i sławę naukowca. Że z umysłem nieprzeciętnym i nieograniczonymi możliwościami zaszył się w zaduchu kotów i majeranku.
Że zaniedbał się fizycznie, zabnegaciał, że z wyszmelcowanej kurtki
płóciennej czy też czesuńczowej i ze spodni wpuszczonych w długie
11

Autor nie aprobuje tej „Abisynii” - nawet w formie dobrotliwego żartu.
Przede wszystkim u ludzi nie znających tamtych czasów, stron i stosunków
nazwa „Abisynii” może wywołać błędne wrażenie, że autochtonami tych
ziem byli jacyś Kafrzy czy inni Zulusi, i że Polacy byli tam czymś w rodzaju
Afrykanderów. Tak nie było. Ponadto nazwa ta ubliża zarówno tym, których
piewca ziemi nadberezyńskiej Florian Czarnyszewicz nazywa słusznie
„pobratymcami”, jak i nam, pełnoprawnym synom tej ziemi, którzy pełnili tam
przez stulecia wielką misję kulturalną - niedokończoną i przerwaną nie
z naszej winy.
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buty upodobnił się do innych oryginałów w sąsiedztwie. I nie w tym,
że w miarę starzenia się - dziwaczał. Oryginalizm Rożnieckiego polegał
na tym, że był to „oryginalizm w oryginalizmie”, Rożniecki bynajmniej
nie przerwał pracy naukowej. Co tydzień posłaniec konny przywoził
z odległej o 25 wiorst poczty olbrzymią torbę czasopism we wszystkich językach europejskich, jak również stos korespondencji - też we wszystkich
językach. W ciągu trzech dziesiątków lat zaszycia się w Osmołówce był
członkiem korespondentem bez mała wszystkich akademii europejskich.
Pisywał artykuły i dłuższe studia do czasopism rosyjskich, niemieckich,
duńskich, francuskich. Pisywał również do polskich pism naukowych.
W okresie, gdy Tadzio doszedł do lat, gdy go tego rodzaju sprawy zaczęły
interesować, Rożniecki pracował nad tablicą porównawczą wyrazów
sanskryckich i języków pochodnych. Tablica ta powędrowała do jednej
ze stolic europejskich i została ogłoszona drukiem. Rożniecki pokazywał
później Tadziowi recenzje w pismach niemieckich, duńskich i rosyjskich.
Sprawozdania te oceniały jego tablicę jako pierwsze tego rodzaju opracowanie. Znany lingwista, profesor uniwersytetu petersburskiego Baudouin
de Courtenay, z którym Rożniecki prowadził ożywioną korespondencję,
bardzo wysoko szacował prace swego zaszytego w zapadłym kącie kolegi.
Tadzio dotąd z rozrzewnieniem przypomina mały pokoik - pracownię
naukową Rożnieckiego. Z zaduchu niewietrzonych pokojów, kotów i majeranku wchodziło się dla odmiany w zapach igieł sosnowych. Chodzi
o to, że Rożniecki leczył się z reumatyzmu czy innej dolegliwości swego
wieku środkiem domowym: brał wanny naparzone na igliwiu sosnowym.
Ponieważ o wodzie bieżącej mowy nie było ani w Osmołówce, ani w ogóle
w ówczesnych dworkach litewskich, przeto, dla uniknięcia mitręgi i nie
obciążania pracą leciwej Korzonoweczki, wannę zaparzało się raz na
tydzień, choć kąpiele były codzienne. Stało więc w kącie takie naczynie
miedziane wypełnione do połowy ciemną cieczą, którą się odgrzewało
sześć razy w tygodniu za pomocą przemyślnego piecyka przymocowanego u jednego końca wanny. Zresztą tylko pilny obserwator mógł
zauważyć tę wannę, była bowiem ukryta za stosem druków i rękopisów
leżących na podłodze. Kilkanaście rzędów półek sosnowych - od podłogi
do sufitu - wypełniały szczelnie książki. Na stole też wznosiły się stosy
książek, czasopism, rękopisów. Gdy Rożniecki pracował, dwie ściany papierów i foliałów zasłaniały go zupełnie. Siedział wśród nich jak pustelnik
w pieczarze. (Podobną pieczarę papierową naukowca Tadzio zobaczył
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w wiele lat później w Warszawie, w mieszkaniu ks. Trzeciaka na Starym
Mieście).
Rożniecki był bardzo dbały o swe zdrowie. Prócz kąpieli sosnowych
uprawiał regularnie gimnastykę według systemu Mullera. Był bardzo
dumny, że autorem ..Kwadransa dla zdrowia” był Duńczyk i bardzo się
gniewał, jeżeli ktoś mówił, że Muller był Niemcem. I bardzo się zmartwił,
gdy gazety przyniosły wiadomość, że zahartowany Muller (którego pokazywano na filmie kąpiącego się zimą w przerębli) przeziębił się i umarł
na zapalenie płuc.
Czasy, które opisuję w tej kronice, były to dobre stare czasy, gdy sąsiad
sąsiadowi nie deptał po piętach i nie zaglądał mu do podwórka czy kieszeni. Plotkować plotkowano, ale w owych czasach poczciwych obmowa lub
zawiść były zjawiskiem rzadkim. Nadto ludzi cechowała - przynajmniej
w tamtych stronach - pewna „angielska” powściągliwość, gdy chodziło
o sprawy prywatne bliźniego. Toteż sąsiedzi mało się interesowali Rożnieckim. Zresztą na głuchej wsi litewskiej filologia porównawcza nie była
przedmiotem podniecającym ciekawość. Wiedziano o Rożnieckim że,
coś pisze i że jest uczonym. Poza tym dawano mu spokój, czyli „dawano
mu żyć”. Znano go bardziej z tego, że na sąsiedzkich uroczystościach,
chrzcinach i weselach, zwykłych i srebrnych, lubił, przybrany w tużurek
do pięt, wygłaszać (bo miał tę słabość) długie mowy okolicznościowe
przetykane metaforami ze świata antycznego i mitologii. A więc np. na
pewnym srebrnym weselu porównał jubilatkę do Junony, co wywołało
dyskretne uśmiechy, gdyż „Junona” była osobą małego wzrostu, wysuszoną, czarniawą, a przy tym miała usposobienie z gatunku zwanego
kolokwialnie „wrednym”.
Czasem drobne zdarzenie wrywa się w pamięć trwalej, niż zdarzenia
doniosłe. Osmołówka słynęła ze złej i brudnej kuchni. Zdarzyło się
Tadziowi, że kiedyś po drodze z dalszego sąsiedztwa zajechał do Osmołówki na krótki popas. Był bardzo głodny, a do domu miał jeszcze parę
godzin jazdy. Nie miał złudzeń co do kuchni osmołówskiej, ale myślał
sobie, że przecie zarżną dla niego jakieś kurczę, lub w ostateczności dadzą
mu jajecznicę ze szczypiorkiem. Był przyjemnie zdziwiony, gdy gościnna
Staszeczka zapowiedziała, że go ugości befsztykiem z młodymi kartofelkami. Na myśl o befsztyku poczuł skurcz szczęki i rozkoszne spazmy
w żołądku. Gościnność litewska! Gościnność będąca wynikiem zasady,
że aż do chwili wstania od stołu nie ma ważniejszej rzeczy, niż zjedzenie
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wszystkiego, co stoi na stole. „Przecie po to stoi, aby jeść” - mówiło się
zwykle. Albo, gdy stosunki były bardziej kordialne: „Jedz, bo wszystko
jedno świniom oddamy”. I jak tu nie jeść!
Zjawiły się befsztyki. Już po pierwszym kęsie Tadzio doznał wrażenia,
że nie wszystko jest w porządku. Ale był tak głodny, że zjadł pierwszy
befsztyk bez zastanowienia i zabrał się łapczywie do drugiego. Dopiero
przed ostatnim kęsem podniósł dyskretnie widelec z kawałkiem mięsa
do nosa i - przeraził się. Mięso „oddawało”! Co było dalej? A nic. Ani się
nie rozchorował, ani nie stracił apetytu do drugiego obiadu, tym razem
bezwonnego, który w trzy godziny później zjadł w domu. Przewody
pokarmowe miały widocznie w owych czasach właściwości dobrze wybielonego naczynia metalowego. Dobre czasy.
Gdy przyszła pierwsza wojna światowa, Rożniecki stał się, jak zresztą
wszyscy niemal Polacy w zaborze rosyjskim, ogromnie prosojuszniczy
z lekkim zabarwieniem prorosyjskim. Ale nie przestał nienawidzić
Moskali. Wpadł w straszny gniew - co mu się rzadko zdarzało - gdy
raz na zebraniu sąsiedzkim w sierpniu 1914 Tadzio zaproponował (pół
żartem i pół z przekory), aby po odegraniu na fortepianie „Marsylianki”,
„Brabaneonne” i „God save the King” odegrać również „dla kompletu”,
jak to się wtedy robiło we wszystkich teatrach i miejscach publicznych,
hymn „Boże caria chrani”. Rożniecki długo nie mógł uspokoić się i biedna Staszeczka bała się o niego, że dostanie ataku sercowego. Uspokoił
się dopiero wtedy, gdy odegrano „Jeszcze Polska”. Był to okres odezwy
wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza i Mazurek Dąbrowskiego stał
się z nocy na noc melodią dozwoloną. Będąc wybitnie prosojuszniczy
Rożniecki nie zamykał jednak oczu i uszu na to, co się działo po drugiej
stronie frontu rosyjsko-niemieckiego, i widział rzeczy niewidzialne dla
polityków zawodowych. Między innymi czuł, że mu się jego „Abisynia”
usuwa powoli spod nóg.
Przyszła rewolucja. Osmołówka, położona niemal nad samą Berezyną, znalazła się w wśród dworów i dworków, w które uderzył pierwszy
podmuch huraganu. Po powstaniu Polski niepodległej Rożniecki stał się,
jak wszyscy Polacy ze wschodu od linii traktatu ryskiego, emigrantem
we własnej ojczyźnie. W Warszawie czuł się nieswojo. I zresztą nikt się
szczególnie nie kwapił, aby wyzyskać w Polsce jego wielką wiedzę. Wtedy
z Danii przyszła propozycja objęcia katedry na uniwersytecie w Kopenhadze. Pojechał. Oczywiście pojechała z nim Staszeczka - z ciężkim
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sercem, jako że nigdy w życiu dalej niż do Nauheimu nie jeździła. Rożniecki
pojechał więc tam, skąd przybył przed trzydziestu laty. Powrócił do swej
„oficjalnej” ojczyzny, istnieją bowiem poszlaki, że zawsze był poddanym
króla duńskiego i że nigdy poddaństwa cesarza rosyjskiego nie przyjął.
Ale nie służył mu klimat duchowy oficjalnej ojczyzny. Widać, że jego
psychiczne korzenie pozostały w Osmołówce, w tej „Abisynii”, z której
sobie ongi dobrodusznie podrwiwał. Do klimatu duńskiego przyłączyła
się choroba serca. Zmarł w Kopenhadze po paru latach. Staszeczka
wróciła do kraju. Mogła dożyć lat sędziwych we względnym dostatku,
bo uniwersytet duński wyznaczył jej wcale ładną pensję wdowią.
Ale - jak w „Staroswietskich pomieszczykach” i jak w legendzie o Filemonie i Baucis - życie bez Staszuneczka nie miało już dla niej sensu.
Zmarła w rok po śmierci męża.
Na zakończenie tego rozdziału - kilka słów o innym dworze, który,
choć związany z Osmołówką więzami rodzinnymi, stanowił poniekąd
jej kontrast. O niecałe dwie wiorsty od Osmołówki leżał nad wielkim
stawem majątek o pięknej nazwie Horodyszcze. W zwierciadle stawu
odbijały się wiekowe topole i długi cienki komin gorzelni. Latem topole,
zwane nadwiślańskimi, rozsiewały lotne puchy. Zimą z komina gorzelni
buchały kłęby burego dymu. Właścicielem Horodyszcza był pan Bolesław
Rogowski, kuzyn Staszeczki Rożnieckiej. Nie było w nim nic z indolencji.
Ukończył moskiewską akademię rolniczą i słynął na całą okolicę jako
świetny gospodarz. Tęgawy, rumiany, z puszystym blond wąsem, z rysami typowego polonusa - świetnie tańczył mazura, umiał bawić kobiety
i mężczyzn dowcipnymi dykteryjkami, a starki - nastawionej w beczkach
dębowych ze spirytusu z własnej gorzelni - za kołnierz nie wylewał. Lubił
więc zabawić się, lubił dobrze zjeść i wypić, ale gospodarstwo na tym nie
cierpiało, bo nawet po najbardziej hucznej zabawie umiał wstać z łóżka
przed świtem i pracować do późnego wieczora. Był duszą każdego zebrania towarzyskiego. Nie można było sobie wyobrazić baliku wiejskiego bez
udziału Bolesia Rogowskiego. Był kochany przez wszystkich. Przepadali
za nim nawet ci, którzy dobrze znali jego wady, lub raczej - jedną wadę
zasadniczą: był bowiem chytry, a nawet przebiegły - potrafił pilnować
swych interesów nawet po nieskończonej ilości kolejek starki. Ale darowywano mu wszystko: i niedotrzymanie obietnicy, i wtrynienie sąsiadowi
konia z felerem i nieprzepisową ośminę przy kupnie kartofli do gorzelni.
Żonę miał cichą, dobrą gospodynię, z gatunku zwanego w tamtych
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stronach „kura domestica”. W domu hodowały się trzy córki - wówczas
podlotki, ale zapowiadające, że wyrosną na dorodne „krew z mlekiem”
panienki.
Po katastrofie traktatu ryskiego pan Rogowski wyemigrował do Poznańskiego i tam osiadł na dzierżawie. Starszej córeczce zaczął asystować
porucznik wojsk polskich nazwiskiem Kudełek. Młodzian był przystojny,
poważny, z porządnej i zamożnej rodziny. Po obiedzie zaręczynowym
pan Rogowski, trochę podchmielony, wziął porucznika Kudełka na
stronę, uściskał go, poklepał po ramieniu i powiedział konfidencjonalnie:
- Kochany zięciu, pojęcia nie masz, jak bardzo kocham cię i szanuję.
Jestem pewien, że córka moja będzie z tobą szczęśliwa. Ale... czy nie
mógłbyś zrobić dla mnie jednej rzeczy?...
- Dla pana zrobię wszystko, co tylko jest w mojej mocy
- odparł rozczulony Kudełek, który też był sobie podpił.
- Kochany zięciu - powtórzył pan Rogowski zniżając głos do szeptu
i ściskając przyszłego zięcia mocno za ramię
- zrób to dla mnie i... zmień nazwisko. Przecież zrozum, że nie można
nazywać się Kudełek.
Porucznik zesztywniał, grzecznie ale stanowczo zwolnił się z uścisku
przyszłego teścia i odpowiedział:
- Panie Rogowski! Nic mi nie wiadomo o genealogii rodziny Rogowskich, ale upewniam pana, że rodzina Kudełków przybyła do Polski
razem z królową Dąbrówką.
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Rozdział XXIII

Geniusz miejsca i czasu

Piękny, szeroki i przestronny był kraj rodzinny Tadeusza Ipohorskiego-Irteńskiego. Od Niemna, Wilii oblubieńca, do urwisk dnieprowych
w Orszy. Od krainy jezior witebskich, owianych już oddechem północy,
gdzie latem zorza wieczorna nie znika z widnokręgu i zlewa się z zorzą
poranną, do pozłacanych kaczeńcami rozlewisk, kędy Polesie przechodzi
łagodnie w równinę wołyńską, haftowaną szpalerami plantacji chmielu.
Na północy, w powiecie witebskim, pan Antoni Dworzecki-Bohdanowicz nie wiedział - jak sam później opowiadał - co robić z pieniędzmi
i kupił sobie atlas nieba. Atlas tak go zainteresował, że z kolei nabył
z drugiej ręki teleskop. I odtąd w noce gwiezdne oka nie zmrużył błądząc
teleskopem po niebios granatowym sklepie - aż nastąpiła, jak mówił,
najszczęśliwsza chwila w jego życiu: udało mu się złapać i na własne oczy
oglądać pierścienie Saturna. Na południu, przed winem obrosłym gankiem dworku - oficyny państwa Kieniewiczów igrały dwa niedźwiadki.
Pan Henryk Weyssenhoff z Rusakowicz niedźwiadki te sportretował,
a kolorowe pocztówki rozniosły je po całej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W środku - w majątku Pyszno - państwo Sipajłowie „hodowali”
starkę.
Starka jest przedziwnym likworem, który wymaga dwóch rzeczy: nieoczyszczonego spirytusu (surówki) i - czasu. W Polsce niepodległej zabrakło obu tych elementów. Monopol spirytusowy nie pozwalał na obrót
surówką, nawet do własnego niehandlowego użytku, no a czasu zabrakło
nam nie tylko na starkę, lecz na wiele innych rzeczy. Starka przeszła do
338

pawlikowski_dziecinstwo.indd 338

2011-11-29 02:33:38

Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego

historii i stała się przedmiotem wspomnień i nostalgii. Przepis na starkę
jest prosty. Bierze się nową beczkę dębową, napełnia spirytusem nieoczyszczonym i pozostawia w spokoju na okres mniej więcej jednego pokolenia. Czas płynie i w beczce dzieją się dziwne rzeczy. Fuzel - substancja
o specyficznej, niezbyt miłej woni i przyprawiająca o ból głowy - łączy się
z garbnikiem deszczułek dębowych i wytwarza z biegiem lat „bukiet”.
Trudno jest opisać bukiet siarczany temu, kto go nigdy nie powąchał. Jest
w nim coś niby woń spleśniałego razowca czy grzybów surowych i coś
niby zapach zmurszałych foliałów w nigdy nie wietrzonej bibliotece.
Zapach starości. Może tylko wystała whisky irlandzka - żytniówka - daje
słabe, bardzo słabe pojęcie o bukiecie litewskiej „starej siwuchy”. Bukiet
dobrej „starej” starki jest wynikiem długoletniego procesu chemicznego.
Wprawdzie już po czterech czy pięciu latach przykry odor fuzla zanika
i taka „młoda” starka przypomina smakiem i zapachem niektóre gatunki
wódek anglosaskich, prawdziwa jednak starka wymaga około dwudziestu lat starzenia się. W wielu też dworach litewskich panował zwyczaj
nastawiania spirytusu w dniu urodzin syna czy córki, z tym, że pierwszy
kieliszek pito w dniu dojścia latorośli do pełnoletności, czyli po 21 latach.
Proces starzenia się trwał, rzecz jasna, dalej i w niewielu domach pijaliśmy
starkę osiemdziesięcioletnią a nawet stuletnią. Był to trunek zwodniczy:
taka staruszka traciła zupełnie woń alkoholu i odnosiło się wrażenie, że
się piło jakąś pleśń oleistą. Ale już po jednym kieliszku likwor szedł do
głowy i rozlewał rozkoszne ciepło po całym organizmie. Taka „bardzo
stara” starka miała jeszcze jedną właściwość: wystarczało wlać jeden jej
naparstek do garnca zwykłej oczyszczonej wódki, aby cała butla miała
kolor, woń i smak prawdziwej starki. Ta właściwość umożliwiała handlowe wyzyskanie starki. Słynna ongi „korkozowiczówka”, którą można
było nabyć w każdym sklepie win i wódek płacąc za butelkę z etykietką
z trzema zerami szaloną na owe czasy sumę 3 rubli (zwykła czysta kosztowała 35 kopiejek) była właśnie taką starką mieszaną: jeden kieliszek starki
prawdziwej na szesnaście kieliszków czystej. Szeroki handel prawdziwą
starką nigdy by się nie opłacał!
Klasyczną starkę robiło się więc w beczce dębowej. Byli ludzie, którzy
zamiast świeżej beczki dębowej brali beczkę po koniaku lub winie, najczęściej węgierskim. Taki proceder był samooszukiwaniem się. Siwucha
w beczce po winie szybko nabierała ciemnobrązowej barwy, ale starzała
się nie prędzej, a może nawet wolniej, niż w świeżej beczce dębowej.
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Znawcy poznawali taką „winną” starkę przede wszystkim po kolorze.
„Dębowa” starka zachowywała do lat sędziwych barwę zielonkawo-bursztynową. Starka „winna” miała odcień czerwonawy.
Państwo Sipajłowie w Pysznie mieli starkę tylko do użytku własnego
i przyjaciół, prowadzili jednak skomplikowane „gospodarstwo starczane”. W olbrzymiej piwnicy pyszniańskiej stało dwadzieścia wielkich
pięćsetgarcowych kuf dębowych. Pierwsza kufa była najmłodsza, ostatnia
najstarsza. Skoro tylko odciągano lewarkiem pewną ilość z kufy, np. 15,
natychmiast uzupełniano tę ilość z kufy 14, do 14 nalewano z 13 - i tak
dalej, aż dochodzono do 1, do której wlewano odpowiednią ilość świeżej
surówki. Starkę w kufie 20, ponoć stuletnią, ruszano w bardzo rzadkich
okazjach, np. na srebrne wesele lub dla uczczenia znamienitego gościa,
a jeżeli ruszano, to przestrzegano powyższego procederu, tj. uzupełniano
ściągniętą ilość z kufy 19, do 19 nalewano z 18 itd.
Nieraz robiono próby fabrykacji sztucznej starki. Często otrzymywano fabrykat przyjemny w smaku, ale nikomu nie udało się naśladować
przedziwnego bukietu starki autentycznej. Próba taka udała się (podobno) Kubusiowi Łukaszewiczowi (rozdział XVII). Niestety przepis na tę
syntetyczną starkę wynalazca zabrał ze sobą do grobu.
W dni upalne pito kwas chlebowy domowego wyrobu. Woda, suchary
z czarnego razowca, drożdże i cukier - bardzo dużo cukru! - oto były
składniki tego przedziwnego napitku chłodzącego, do którego dodawano
też, w celach niezupełnie jasnych, po parę rodzynek na butelkę. Przy
odkorkowywaniu kwas strzelał jak szampan i kłębuszek siwego „dymu”
wychodził z szyjki butelki. Oszczędne gospodynie skarżyły się, że z reguły połowa butelek strzelała samoczynnie w piwnicy i że przeto taki
butelkowany kwas był zbyt kosztowny. Niestety, kwas trzymany w naczyniach otwartych miał smak przaśny i nie wywoływał rozkosznego
szczypania w nosie.
Płeć męska ubierała się jak się zdarzy. Opisany w poprzednich rozdziałach strój Dunaja i Stanisława Rożnieckiego był strojem codziennym
w porze letniej. Zimą wkładano kurtki samodziałowe. Jadąc w gościnę
lub do kościoła albo przyjmując gości strojono się bardzo rozmaicie.
Czasem na przyjęciu sąsiedzkim ucywilizowany gość z ziem centralnych
i zachodnich Rzeczypospolitej miał wrażenie, że zegar cofnął się o pół
wieku. Zdawało się, że postacie, których dagerotypy przechowywano
w ciężkich pluszowych albumach w salonie obok albumu Juliusza
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Kossaka i czterech tomów „Powiatu oszmiańskiego” Czesława Jankowskiego - ożyły nagle i spacerują w XX wieku w długich do pięt tużurkach
z plastronami i halsztukami nad owalnymi, dochodzącymi do pępka,
gorsami kamizelek. Czasem - dla odmiany - kamizelka nie miała prawie
wycięcia i zapinano ją tuż pod szyją. A obok nich młodsze pokolenie
uwijało się w pięknie skrojonych żakietach ostatniej mody - od Zaremby
w Warszawie, od Stypułkowskiego w Wilnie lub od Pąkcińskiego w Mińsku. Ba, niektórzy młodzieńcy ubierali się nawet za granicą! Podziwiano
więc autentyczne londyńskie garnitury pana Witolda Wańkowicza z Szypian - garnitury o spadzistych jak u Wenus botticellowskiej ramionach
- lub serię pięknych paryskich ubrań letnich pana Kostusia Korkozowicza
z Zielonki.
Płeć piękna bardziej dbała o modę. Tylko stroje starych matron przypominały dagerotypy ich matek i babek z okresu powstania 1863: ciemne
suknie kształtu dzwonów przybrane koronkami u szyi i mankietów.
Damy młodsze pilnie studiowały żurnale mód - warszawskie, paryskie
i wiedeńskie. Wszakże tylko renomowane elegantki stroiły się w mieście
i tam sprawiały sobie suknie - przeważnie balowe. Do codziennych sukienek i bielizny była w porządnych domach osobna niewiasta - szwaczka,
którą obok guwernantki uważano za członka rodziny i która nieraz
przesiadywała we dworze po dwanaście miesięcy w roku, trajkocząc na
maszynie nożnej przy stole zarzuconym skrawkami materiałów i płachtami papieru z tajemniczymi hieroglifami deseni i „krojów”.
Osobną sprawę stanowiły stroje myśliwskie. Na polowania zimowe
wkładano kożuszek domowy ściągnięty w pasie - żeby cieplej było białoruską „dziażką” czyli rzemieniem. Rzadziej - znoszoną bekieszę,
nowa bekiesza bowiem była paradnym płaszczem zimowym, noszonym
zarówno na wsi jak w mieście. Niektóre bekiesze były eleganckie i kosztowne - z bobrowym kołnierzem i na małpach - a nawet fantazyjne,
tak np. pan Henryk Weyssenhoff z Rusakowicz miał kołnierz bekieszy
i czapkę ze skóry lamparta, a pan Witold Wagner z Pawłowa - z kołnierzem i podbiciem z białych lisów. Co do myśliwskich strojów letnich, to,
jak wiadomo, już Lew Tołstoj w „Annie Kareninie” stwierdził, że rasową
elegancją takiego stroju powinien być brak wszelkiej elegancji. Od jezior
witebskich do błot poleskich, od „kochanego powiatu jezioroskiego” do
staryków berezyńskich Michałowie Rajeccy i Tadeuszowie Ipohorscy-Irteńscy szli latem na kaczki, cietrzewie lub bekasy przybrani w stare,
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postrzępione, wyszmelcowane ubrania. Za obuwie służyły albo łapcie
chłopskie plecione z łyka, albo po prostu stare dziurawe półbuciki. Jedyną
nie tylko dopuszczalną, ale zalecaną elegancją ekwipunku myśliwskiego
była strzelba. Dubeltówka - tania czy droga - powinna była, jak w „Sobolu i pannie”, świecić wewnątrz żywym srebrem luf. Prawdziwy myśliwy
mógł nie myć się i nie golić, lecz o strzelbę powinien był dbać jak o oczko
w głowie. Po stanie, w jakim była dubeltówka, poznawano myśliwego.
Dla porządku przypomnijmy też starą maksymę, że trzech rzeczy się nie
pożyczało: żony, konia i strzelby.
Do sąsiedztwa jeździło się z własnymi gośćmi. Zdarzało się, że kawaler
składał wizytę w towarzystwie kilku bawiących u niego dryblasów, lub
małżeństwo wpadało z całym stadkiem panienek. W cichym dworku
robiło się gwarno. Młodzież męska szła - czy trzeba czy nie trzeba - do
stajni. Panienki udawały się do pokojów damskich w celu poprawienia
toalet. Po tym obrządku poprawiania toalet dziewczyny, które dotąd
mówiły sobie „pani”, wracały mówiąc sobie „ty”. Mężczyzni podrwiwali
powiadając, że panienki mają zwyczaj pić bruderszaft w wychodku. Po
tych wstępnych rytuałach młodzież łączyła się i szła na spacer do ogrodu.
Jeżeli był zachód słońca - podziwiano zachód słońca. Gdy zachód był
szczególnie purpurowy, zawsze znalazł się ktoś, kto zauważył: „Jakie
cudne kolory! A gdyby ktoś namalował, to by powiedziano, że kolory są
nienaturalne”. Uwaga spotykała się z ogólną aprobatą, po czym towarzystwo wracało do domu na kolację, która w niektórych dworach nazywała
się jeszcze „wieczerzą”.
Przed kolacją towarzystwo gromadzi się na czas pewien w salonie.
Przy sprzyjających okolicznościach ktoś siada do fortepianu i parę par
kręci się w walcu. Starsi panowie, tj. ci z dagerotypów, zasiadają do winta
lub preferansa. Młodzi albo flirtują, albo oglądają obrazy na ścianie.
Prócz obligatoryjnego „Stańczyka” (premium Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych) wisi poczerniałe malowidło: albo Sobieski pod Wiedniem, albo jakaś scena myśliwska. W ósmym czy dziewiątym dziesiątku
zeszłego stulecia po dworach Mińszczyzny jeździł malarz wędrowny
nazwiskiem - jeśli mnie pamięć nie myli - Sylwestrowicz. Siedział we
dworze
kilka tygodni i za niewielką opłatą, za zwrot kosztów płótna i farb i za
łyżkę ciepłej strawy malował obraz. Dużo swoich dzieł sztuki pozostawił po dworach w powiatach ihumeńskim, borysowskim i bobrujskim.
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Obrazy sczerniały. Na jednym widać było tylko tyle, że Sobieski podkręca wąsa i że koń jego ma nieproporcjonalnie małą głowę. Na drugim
powalony jeleń, drzewa i psy - wszystko zlało się w jedną niewyraźną
masę, z wyjątkiem jąder jelenia, odbijających od ciemnego tła jasnożółtym kształtem.
Starsi panowie byli solidni, opanowani, pilnie strzegący form i obyczajów towarzyskich. Naukę subtelnej grzeczności doprowadzili do perfekcji.
Nikomu nie uchybiali w „uczciwości”, czyli byli, jak nieraz wtedy mówiono, „uważni”. Na uroczyste święta lub imieniny albo składali wizyty,
albo przysyłali powinszowania pisemne. Jeden z nich słynął z tak dalece
posuniętej „uwagi”, że nawet posyłał bilety wizytowe z powinszowaniem
święta Bożego Ciała. W rozmowie używali formy „pan” połączonej
z drugą osobą liczby pojedyńczej. Pan Borsuk z majątku Starzynki gładził
siwą bródkę w klin i strofował młodszego partnera, który zrobił niedopuszczalny błąd w wincie: „Panie Władysławie, pan jeszcze nie rozumiesz
tych cieńkości gry”... Inny starszy pan, daleki krewny Irteńskich, Wiktor
Świda, którego Tadzio pamiętał „jak przez mgłę”, miał przysłowie „wiesz
pan”. Od tego też przysłowia powtarzanego bez ustanku nazywano go
„Wieszpanem”. Wieszpan był ogromnie towarzyski i nie opuszczał żadnej okazji sąsiedzkiej: ślubu, imienin, chrzcin lub pogrzebu. Ktoś złośliwy
ułożył o nim taki dwuwiersz w języku rosyjskim:
Zawtra budiet panichida
I prijediet Wiktor Swida.
Czasem młodzież przyjeżdżała konno. Za dzieciństwa Tadzia panny
jeździły na siodłach damskich w czarnych lub ciemnobrązowych amazonkach. Amazonki miały wszyte w obrąbku ciężarki ołowiane, ażeby
wiatr z sukienką nie swawolił. W Roku Pańskim 1913 wszystkie już siodła
damskie butwiały na strychu i kobiety jeździły po męsku, bądź w rodzaju
jupe-culotte, bądź w bryczesach. Nie tylko babunia Irteńska, lecz nawet
stryj Eustachy, choć bywalec na szerokim świecie otarty, nie aprobowali
takiego stanu rzeczy i nazywali go „emancypacją”.
Goście z dalszych powiatów lub z innej guberni przyjeżdżali bądź
końmi, bądź koleją. Końmi jeździło się czwórką, a czasem nawet
piątką w lejc, rzadziej czwórką „wszerz”. Zimą, gdy droga była kopna,
zaprzęgało się parę w lejc. Do oryginalnych i dość rzadkich zaprzęgów
należała „trójka polska”: para w dyszlu i jeden koń w lejc. Trójkę taką
nazywano polską, symbolizowała bowiem jednogłowego orła polskiego.
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Trójek rosyjskich na drogach litewskich nie spotykano. Nawet stanowy
prystaw lub sam isprawnik powiatowy jeździli pojedynką z duhą, albo
parą, ale nie w dyszlu, lecz z drugim koniem na przyprzążkę do duhy.
Prystaw, isprawnik i uriadnik jeździli ze sporym dzwonkiem przyczepionym do duhy. W pewnym okresie dzieciństwa marzeniem Tadzia
było przejechać się w takim zaprzęgu z dzwonkiem. Bardzo się zmartwił,
gdy pani Irteńska nie tylko mu nie pozwoliła, lecz go skarciła za takie
zachcianki „moskiewskie”: w szanującym się polskim domu jedynym
dopuszczalnym brzękadłem przy zaprzęgu były dzwoneczki-janczarki
zimą przy saniach.
Rozmaitość pojazdów była wielka: stare i bardzo ciężkie faetony-landary, bryczki zwykłe i szydłowieckie, eleganckie wolanty i powozy,
dwukółki i linijki. Na majówki jeździło się karami wymoszczonymi
słomą i pokrytymi derami. Osobliwego pojazdu używali państwo Rożnieccy z Osmołówki. Był to faeton starego typu - ongi z drzwiczkami.
Drzwiczki odpadły i na ich miejsce pani Staszeczka kazała wprawić
żelazne drzwiczki od pieca. Stryj Eustachy powiadał, że skoro drzwiczki
są od pieca, to zapewne dodają pojazdowi ciepła. Gdy panowały tęgie
mrozy, na bekieszę lub kożuszek wkładało się dachę. Tadzio odziedziczył
po wuju Mieczyku dachę na oposach z wierzchem ze źrebiąt i z olbrzymim rysim kołnierzem. W szarugi jesienne i wiosenne zamiast dachy
wkładało się burkę sławucką z kapturem i „popimi” rękawami.
Do zanikających środków transportu należała poczta konna. Tadzio
raz jedyny w życiu przejechał się końmi pocztowymi z Bobrujska do
Borysowszczyzny Porębskich. Prócz wyjątkowych wypadków odległość
pięćdziesięciu czy nawet stu wiorst do stacji kolejowej nie była w tamtych
czasach uważana za coś strasznego. W braku własnych koni wynajmowało się furmankę chłopską lub bałagołę żydowską, która etapami - bez
pośpiechu - odstawiała podróżnego do miejsca przeznaczenia. Poczta
konna służyła więc prawie tylko urzędnikom rosyjskim oraz do przewożenia poczty - ze stacji kolejowych do zapadłych stacji pocztowych.
Koleją jeździły panie z niezliczoną ilością walizek, koszów, koszyków,
tobołków i węzełków. Towarzyszący paniom panowie, jak również
służba kolejowa i własna tylko zaciskali zęby. O pewnej starszej damie
powiadano, że wybierała się w podróż z własnym urynałem podróżnym
w pokrowcu płóciennym z monogramem. Historia z nocnikiem podróżnym była może plotką puszczoną przez jednego z facecjonistów, historia
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natomiast o innej podróżniczce jest autentyczna. Pani Stabrowska spod
Dokszyc była osobą starej daty i nie bardzo dowierzała bezpieczeństwu podróży koleją. Toteż zawsze zanim wsiadła do wagonu na stacji
Królewszczyzna podchodziła najprzód do lokomotywy i tam wręczała
maszyniście dziesięć rubli, prosząc go, aby uważał na zakrętach. Służba
kolejowa wiedziała dobrze o tym rytuale, maszynista więc przyjmował
napiwek, salutował i obiecywał, że będzie uważał na zakrętach. Podróżniczka siadała do trzeciej klasy (była bowiem bardzo oszczędna) i jechała
uspokojona, że się jej nic złego nie stanie w podróży.
W wielu dworach i dworkach błądził jeszcze duch Artura Bartelsa.
Śpiewanie piosenek bartelsowskich przy akompaniamencie fortepianu
należało już - za czasów Tadzia - do legendy. Melodii zapomniano.
Ale teksty przetrwały w pamięci. Starsi myśliwi umieli na pamięć
„Tydzień poleski”. Deklamowano też żałosną balladę o pisarzu prowentowym Wincentym, który składa wizytę sentymentalną pannie apteczkowej:
„Dzień dobry panience!” - „A to pan Wincenty!
Mój ty Boże święty, jaki dzisiaj piękny!
A skąd to?” - „Z browaru”. - „Do kogo?” - „Do panny”. „A czego?” - „Tak sobie: pogadać z waćpanną.
Czy można?” - „Nie można!” - „Ach, jaka okrutna!
Dlaczego nie można?” - „Jestem dzisiaj smutna”. „Smutna? To znów dlaczego?” - „Śniłam sen paskudny... „Śniłam? Cóż takiego?”
„Że męża dostałam - pisarza prowentowego”.
Piosenki i wierszyki Bartelsa należały do repertuaru towarzyskiego.
Młodzieniec pragnący rozśmieszyć panienkę, której asystował, deklamował jej Bartelsa. Niestety, panienka ucywilizowana, kształcona po
Warszawach i Krakowach, wzruszała ramionami i żeby kawalera tym
bardziej zgnębić i zmieszać, patrzała mu w oczy szeroko otwartymi oczami i bez uśmiechu. Zarażona poezją młodopolską - nie doceniała uroku
prostoty bartelsowskiej. Uważała, że trąci myszką i jest vieux jeu.
W kompanii ściśle męskiej deklamowano wierszyki „słone” a nawet
sprośne. Stryj Eustachy orzekłszy, że Tadzio dorósł już do takich rzeczy, nauczył go ballady „Ojciec Gaudenty” (przypisywanej Kajetanowi
Węgierskiemu), „Rozmowy... z butem” oraz znamienitej spowiedzi
młodzieńca, który „...kobitę - pocałował w miejsce dość nieprzyzwoite”.
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Tadzio skrzętnie zapisywał podyktowane mu przez stryjaszka teksty
w notatniku, z którym się nie rozstawał, a do którego wciągał również
zasłyszane anegdoty. Inny starszy pan nauczył go sentencjonalnego
wiersza:
Siedem rzeczy w życiu słynie:
Jabłka, gruszki i brzoskwinie,
Piec gorący, lampa jasna...
a jeszcze inny - rymowanego zalecenia:
Nie zapomnij, moja duszko,
Posmarować łojem łóżko,
Żeby łóżko nie trzeszczało…
Osobliwym geniuszem miejsca i czasu był humor białoruski. W obecności pań i panienek śpiewano chóralnie przy akompaniamencie
fortepianu albo wielkanocne pieśni „wołowników”, albo długą i żałosną
balladę o komarze, który spadł z drzewa i potłukł się śmiertelnie i którego
muszka-matka pochowała
...u lesie, u lesie
Pry zialonińkom haresie.
W towarzystwie męskim, gdy przy stole ilość wypitych kieliszków
wskrzesza u biesiadników drzemiące talenty wokalne, śpiewano mniej
cenzuralną „Michalinkę”, której pierwsza zwrotka brzmiała:
Hdzie ty była,
Michalinka maja? U sadzie była,
Wianek wiła,
Pani drohińkaja!
Snobizm szlachecki - w jego dzisiejszej postaci - nie istniał na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. A jeżeli istniał tu i ówdzie, to
był naleciałością z zachodu, skąd powiało manią rozmów o herbach,
nalepiania tarcz herbowych na papierośnicach i używania herbu jako
przydomku. Autor niniejszej kroniki jest głęboko przekonany, że
dyskusja o herbach w księdze IV „Pana Tadeusza” nigdy nie mogła się
odbyć w karczmie na Litwie i że jest prawdopodobnie echem rozmów
zasłyszanych przez poetę w Księstwie Poznańskim. Zapewne bliższy
był prawdy Henryk Rzewuski pisząc: „Co księstwo prawdziwemu
szlachcicowi dodawało?”. Myśl Rzewuskiego uzupełniłbym pytaniem:
„Co prawdziwemu szlachcicowi dodają herby na papierośnicach, sygnety
lub sfałszowane przydomki?”. Jednak autor tej kroniki „tyle chwaląc
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czasy barbarzyństwa, na które patrzał” jedno musi zrobić zastrzeżenie.
Nie było snobizmu, bo nie było nadawania rzeczom i pojęciom bezwartościowym cech rzeczy wartościowych. Zwłaszcza nie było obnoszenia się
ze szlachectwem - jakże często świeżego lub wręcz podejrzanego stempla!
Były jednak po dworach i dworkach żywe almanachy rodzinne. Jednym
z takich żywych almanachów była babunia Irteńska, która pamiętała
na wyrywki „kto kogo rodzi” na olbrzymiej przestrzeni od Inflant do
Ukrainy. Rzecz ciekawa, że o klejnotach herbowych miała wiadomości
mniej dokładne. Uważała widać, że istotną rzeczą jest krew i urodzenie.
Kolekcjonowanie herbów, jako swego rodzaju filatelistykę, zostawiała dorosłym dzieciom, tj. mężczyznom. Cała szlachta na przestrzeni Wielkiego
Księstwa Litewskiego była dla niej jedną wielką rodziną. Fenomenalna jej
pamięć zachowała w głowie wszystkie przeszłe i bieżące wzloty, upadki
i potknięcia się poszczególnych rodzin. Raz mowa była o panu Michale
Prószyńskim z Koroliszczewicz pod Mińskiem, który się pieczętował
klejnotem z mitrą. Ów pan Michał, znany sąsiadom głównie z tego, że
siekł rózgami dorastające już dziatki i że był „litwomanem” (co było
zdecydowanym dziwactwem, gdyż „Litwinów” mówiących po litewsku
w Mińszczyźnie nie mieliśmy), był żonaty z panną Wolską. W toku rozmowy o nim babunia Irteńska pokiwała głową i zauważyła: - A za czasów
mojej młodości był taki wierszyk:
Tańcował Wolski i Dobrowolski,
Świnia popowa i córka diaczkowa,
A na to wszystko patrzał knur dworski.
Pointą w tej historyjce był wyraz „knur” w ustach babuni. Wyraz ten
bowiem uchodził za nieprzyzwoity. Był tabu w rozmowach salonowych
na równi np. z rozmową o zębach. (Rozmowa o innych dolegliwościach
była dopuszczalna, a nawet zalecana). Czy babunia Irteńska była snobką?
Nie. Była po prostu osobą starej daty, pilnującą czystości wielkiej rodziny
szlacheckiej. W tej rodzinie panna Wolska, zapewne osoba najzacniejsza,
była w pojęciu babuni intruzką. Zresztą, jeżeli postawę babuni nazwać
snobizmem, był to snobizm szczególnego autoramentu. Jak wiemy snob
współczesny nie zauważy w tłumie wydziedziczonego szlachcica, skurczy się natomiast w pałąk przed byle ciemną figurą, która się dorobiła
fortuny. Babuni Irteńskiej daleko bliższa była pani Stefanowa Huszczowa
z Borsukowej Grzędy na jednej włóce, niż dorobkiewicz na tysiącu włók.
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Babunia opowiedziała kiedyś Tadziowi bajeczne dzieje fortuny Lubańskich. Lubańscy pochodzili z frankistów. Osiedli w swoim czasie
na Litwie jako szlachta zagrodowa. W pobliżu ich zagrody leżały dobra
Lubań, liczące kilkanaście tysięcy dziesięcin samego lasu. Lubań był
kiedyś, jak niemal cały powiat wilejski, cząstką olbrzymich dóbr książąt
Ogińskich. Gdzieś na początku zeszłego stulecia, w wyniku tych lub innych „krajowych zamieszków”, lasy lubańskie przeszły na własność rządu
rosyjskiego. Administracja rosyjska nie odznaczała się sprężystością: nie
dość, że całej rozległej przestrzeni leśnej pilnował jeden leśniczy z paru
gajowymi, ale i ta garstka służby leśnej nie czuła nad sobą ani kontroli, ani
opieki ze strony władz przełożonych. Przez szereg lat żadna inspekcja nie
zajrzała do lubańskiego odludzia. I również nieraz przez szereg lat nikt
nie płacił gajowym ani pensji, ani ordynarii. Ten stan rzeczy był bacznie
obserwowany przez pana Lubańskiego, właściciela niewielkiej zagrody
w sąsiedztwie. Tu zauważmy, że podobieństwo nazwy „Lubań” do nazwiska „Lubański” było czysto przypadkowe: wsi o nazwie „Lubań” było
na Litwie bardzo dużo. Zapewne jednak szlachcic na zagrodzie poczuł
w tej nazwie jakąś mistyczną atrakcję. Pomyślał był może, jak pięknie
by było stać się „Lubańskim na Lubaniu”. Dość, że wpadł na pomysł tak
śmiały i genialny, że blednie przy nim pomysł gogolowskiego Cziczikowa.
Lubański zaczął systematycznie objeżdżać gajówki lubańskie grając wobec zbiedzonych i na pół zdziczałych gajowych rolę osoby uprawnionej
do kontrolowania służby leśnej. Ganił za niedbalstwo, chwalił za gorliwość i - co najważniejsze - płacił regularnie biednym leśnikom pobory
i ordynarię. A jednocześnie baczył pilnie, aby jakiś autentyczny inspektor
administracji rządowej nie pokrzyżował mu planów. Toteż ilekroć poczta
pantoflowa doniosła mu o zjawieniu się takiego inspektora, przechwytywał go po drodze i bądź łapówką bądź poczęstunkiem umiał odradzić
mu wizytę leśną. Tak trwało długie lat dziesięć - okres dawności, której
wymagało cywilne prawo rosyjskie (zapożyczone zresztą ze statutów litewskich) do uznania faktycznego posiadacza nieruchomości za legalnego
właściciela. Na sądzie - bo sprawa oparła się, rzecz jasna, o sąd - i leśniczy
i gajowi i okoliczni mieszkańcy poświadczyli zgodnie, że nie znali innego
właściciela lasu, niż pana Lubańskiego. Nadto urząd podatkowy zmuszony był poświadczyć, że w ciągu ostatnich lat dziesięciu podatki za lasy
lubańskie opłacał pan Lubański. Bo i ten „trick” podatkowy nie został
przez niego pominięty! Zapadł więc wyrok uznający pana Lubańskiego za
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prawnego właściciela Lubania. Dla prawników nie znających tzw. X tomu
praw rosyjskich wspomnę (o czym już wspomniałem w rozdziale IV),
że prawo nie wymagało „dobrej wiary” dla skutków dawności.
Do opowiadania babuni Irteńskiej dodać trzeba, że za czasów Polski
niepodległej dalsze losy fortuny lubańskiej odświeżyły w pamięci ludzi
okolicznych tamtą starą historię, jakby stwierdzając, że jakieś fatum ciąży
nad Lubaniem. W roku 1920, gdy inwazja bolszewicka rozlała się po całej
Litwie i zbliżała się do bram Warszawy, pan Aleksander Lubański (potomek szczęśliwego „nabywcy” Lubania sprzed kilkudziesięciu lat) bawił
w Paryżu. Spotkał się tam z niejakim panem Krakowem, który mu zaproponował kupno Lubania. Pan Aleksander był tak pewien, że Lubań nigdy
już nie wróci pod panowanie polskie, że przyjął propozycję bez chwili
wahania. W dalekim Paryżu stanęła umowa, której mocą własność Lubania przeszła na pana Krakowa za stosunkowo niedużą cenę. Pan Kraków
nie był jednak szczęśliwym nabywcą. W okresie kryzysu gospodarczego
1930 roku Lubań wpadł w wir nieudanych spekulacji finansowych nowego właściciela i przeszedł na własność jednego z banków państwowych.
Zawładnięcie Lubaniem przez Lubańskiego było koniec końców dowcipną kombinacją, nie przynoszącą ujmy honorowi nabywcy w oczach
braci szlachty. Odwrotnie - ponieważ stroną wystrychniętą na dudka był
rząd zaborczy, przeto pan Lubański mógł nawet twierdzić, że dokonał
czynu patriotycznego. Dzieje innej fortuny kresowej miały aspekt nieco
odmienny. Pan S., właściciel niewielkiego folwarku gdzieś na obszarze
Wielkiego Księstwa Litewskiego, należał do kategorii twardej szlachty.
Była to, jak pamiętamy, kategoria raczej wyjątkowa, do której bez powodzenia tęsknił Józef Weyssenhoff w swej „Sprawie Dołęgi”. Zwykle
bowiem tzw. średni szlachcic albo chłopiał ekonomicznie, albo przechodził do warstwy inteligencji miejskiej i stawał się mieszczuchem. Pan
S. postanowił zrobić karierę nie porzucając swej zagrody. Miał zresztą
wszelkie walory po temu: pracowity, mocno po ziemi chodzący, oszczędny oszczędnością posuniętą do skąpstwa, tyran dla rodziny i nielicznej
służby folwarcznej. Słowem - kułak. Miał nadto wrodzoną żyłkę do interesów, która stanowi szczęśliwą kombinację trafnej obserwacji, szybkiej
decyzji i - odwagi. Nie przepuszczał najdrobniejszej okazji do zrobienia
interesu - od „sportowego” wtrynienia sąsiadowi konia z felerem do
mniej sportowego oszukania chłopa na miarze lub wadze. Był on groźnym konkurentem Żydków miejscowych, którzy szanowali go za spryt,
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ale i unikali po trosze. Ciułanie grosza i drobne szachrajstwa nie mogłyby
jednak same przez się zrobić milionera z szaraczka na zagrodzie. Dopomógł mu przypadek, który pomaga każdemu umiejącemu wyzyskiwać
przypadki. Działo się to w piątym czy szóstym dziesięcioleciu zeszłego
wieku, gdy żadna kolej żelazna nie przecinała jeszcze tamtych stron.
Podróżowało się końmi: bałagoły żydowskie lub furmanki chłopskie
odstawiały podróżnych od karczmy do karczmy. Karczmy w owych
czasach były osobliwymi instytucjami. Dostarczanie trunków stanowiło
jedną z mniej ważnych funkcji tych instytucji. Karczmy były nominalnie
stacjami pocztowymi, a faktycznie „cieszącymi się” bardzo złą sławą
spelunkami - czymś pośrednim między etapami koniokradów a jaskiniami zbójców. Różne ciemne, nieraz krwawe i przeważnie fantastyczne,
legendy krążyły o tych karczmach. Legendom pomagał sam wygląd
zewnętrzny: karczmy leżały zazwyczaj na odludziu, w pobliżu głuchych
lasów, gdzie w „smolarniach” pędzono wódkę, a na suchych wysepkach
wśród mokradeł ukrywano konie kradzione. Do jednej z takich karczem
zajechał na noc pan S. w podróży powrotnej z miasta gubernialnego. Do
tejże karczmy zawitał późnym wieczorem kupiec zbożowy Żyd pan R.
Noc była jesienna, ciemna i dżdżysta. Poza dwoma podróżnymi w karczmie byli tylko: karczmarz z żoną i dziećmi i paru chłopów furmanów.
Podróżni zasiedli do wieczerzy przy samowarze w jedynej świetlicy
karczemnej. Rozgadali się. Obaj byli ludźmi interesu, tematów więc do
pogawędki nie brakło. Żyd był obyty, towarzyski i rozmowny. Pan S. był
również rozmowny - ową rozmownością „ekonomską”, polegającą na
tym, aby pod pozorami dobrodusznego gadulstwa wydobyć z rozmowy
jak najwięcej informacji. Żyd zdradzał oznaki zdenerwowania. Był
bardzo niezadowolony, że noc i bezdroże zmusiły go do nocowania na
tym bezludziu zamiast, jak zamierzał, dotrzeć przed nocą do miasta
gubernialnego. Pan S. zauważył zdenerwowanie kupca i rozpytywał
ostrożnie - od niechcenia. Po godzinie pogawędki wiedział już, że kupiec
- po załatwieniu szeregu transakcji - wraca do miasta z grubą gotówką.
Historia milczy, ile było tej grubej gotówki - może kilkadziesiąt a może
i paręset tysięcy rubli. Późnym wieczorem goście udali się na spoczynek
i światła w karczmie pogasły. I wtedy stało się nieszczęście. W karczmie
wybuchł pożar. Zapewne podpici furmani zaprószyli ogień w przybudowanej do karczmy stajni. Ogień podsycany wichurą jesienną był
tak straszny, że zniszczył wszystko: i karczmę, i karczmarza z rodziną,
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i pijanych furmanów i kupca z grubą gotówką. Tylko jeden pan S. ocalał
cudem. Minęło parę lat. Po paru śmiałych i udanych interesach pan S.
stał się jednym z najbogatszych ziemian w guberni. Na przełomie dwóch
stuleci dobra pana S. zaliczały się już do fortun magnackich. Wnukowie
szczęśliwego szlachcica poślubili posażne jedynaczki ze starych rodów
szlacheckich. On sam żył długo i szczęśliwie. W jego zręcznych rękach,
jak w rękach magika, ruble zmieniały się w sturublówki. Jakich tylko
interesów nie imał się: robił dostawy dla rządu, zakładał banki, budował
koleje, handlował z Belgami i Anglikami. Tylko z Żydami nie handlował,
bowiem - rzecz ciekawa - od owego nieszczęśliwego wypadku w karczmie
żaden Żyd, od wielkiego hurtownika począwszy a na drobnym handlarzu
wiejskim skończywszy, nie chciał mieć i nie miał z nim żadnego interesu.
Piękny, szeroki i przestronny był kraj rodzinny Tadeusza Ipohorskiego-Irteńskiego. Kraj ten nazywam Wielkim Księstwem Litewskim lub
Litwą, ludzi, którzy tam mieszkają Litwinami (chłopów - Białorusinami),
rzeczy i pojęcia z tym krajem związane - litewskimi. Terminologia, której
używam, może wywołać pewne zamieszanie w umyśle czytelnika, lub
nawet wzbudzić w nim podejrzenie, że używając tej terminologii mam
na widoku jakieś zawoalowane cele polityczne. Sprawę tę chcę postawić
szczerze i wyraźnie.
Nic jestem, nie byłem i nie będę politykiem zawodowym. Polityk
zawodowy to fałszerz historii (której zresztą nie zna), to półinteligent
operujący bardzo ubogim zapasem pojęć i frazesów, to stworzenie bez
mózgu, wyobraźni i serca. Polityka - jako zawód jest - najobrzydliwszym zajęciem pod słońcem. Jeżeli książka niniejsza zawiera akcenty
„polityczne”, to tylko dlatego, że byłem, jestem i pozostanę wierny idei,
że między Polską etnograficzną a „Litwą” Tadeusza Ipohorskiego-Irteńskiego - od Niemna i Bugu aż po Dniepr istniał, istnieje i będzie istniał
głęboki związek. Niech politycy zawodowi starają się (jeżeli potrafią!)
o teoretyczne i praktyczne zdefiniowanie tego związku. Powiem tylko,
że dzieje ostatnich lat czterdziestu powinny były czegoś nauczyć naszych
- i nie naszych - polityków. Naród, który niczego się nie nauczył i który
zerwał z tradycją, „nie wart” parafrazując Henryka Rzewuskiego - „bytu”
i „nawet żyć nie może, ponieważ już się oderwał od korzenia, z którego
żywot swój czerpał”.
Wracam jednak do terminologii. Wyrazy „Kresy” (czego? jak odległe?)
oraz urzędowe „Ziemie wschodnie” po prostu mnie mierżą. Do roku 351
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z grubsza 1914 - mówiliśmy Polska, albo Rzeczpospolita Obojga Narodów, albo Korona i Litwa. I oto nagle po roku 1918 ograniczyliśmy
pojęcie Litwy do małego obszaru dawnej guberni kowieńskiej, a pojęcie
„litewski” do jakiegoś miliona ludzi posługujących się wyłącznie językiem litewskim. Ten lęk przed nazwą ”Litwa” i ukucie niezgrabnych
eufemizmów „Ziemie wschodnie” lub „Kresy” trącą zaściankiem
i kompleksem niższości. Dla mnie istnieją: Korona i sfederowane z nią
Wielkie Księstwo Litewskie. Nie możemy z dnia na dzień zmieniać
terminologii, która wytrzymała 500-letnią próbę historii. Kocioł, który zaczął wrzeć w latach 1905-1914, wcale się jeszcze nie wygotował.
Poczekajmy ze zmianą terminologii aż się kocioł do dna wygotuje.
Dla Tadeusza Ipohorskiego-Irteńskiego i dla autora tej kroniki „problem Ziem wschodnich” jest prosty i jasny. Ziemia ta jest to nasza
ziemia. Mamy ją w nozdrzach, oczach i uszach. Czujemy ją w każdym
uderzeniu serca, soki jej bowiem tętnią w naszych żyłach. Nie potrzebujemy obnosić jej po ziemiach obcych zaszytej w szkaplerz symboliczny,
bo ona w nas jest.
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Rozdział XXIV

Petersburg

Jak już wspomnieliśmy w tej kronice, tylko wczesne dzieciństwo
Tadzia było słoneczne. Potem klimat się popsuł i nastał szereg lat brzydkich i dżdżystych. Słońce zaglądało przelotnie. Krótkie okresy ładnej
pogody, przerywanej burzą z piorunami i gradem, zmieniały się w długie
okresy szarego nieba, mżącego deszczu i chłodów. Wieczory bywały
zwodnicze. O zachodzie słońca niebo się przecierało i purpura rozlewała
się nad czarną ścianą lasu za łąką zwaną Murogiem. „No, może na koniec
się wypogodzi” - mówili ludzie niedoświadczeni, zabobonnie unikając
spoglądania na barometr. Ale ludzie doświadczeni, a w ich liczbie Aleksander Klimowicz, smutno kiwali głowami. Gwiazdy mrugały za często
i za łzawo. W suchej trawie świerszcze grały jak opętane przy wtórze
głucho szumiących lip. Wszystko to nie wróżyło nic dobrego. Istotnie
następnego ranka, zaraz po krwawym wschodzie słońca, wiatr nabierał
szybkości i napędzał strzępy burych chmur. Znów deszcz, u diabła!
Lato 1913 roku też było brzydkie. Ale tego lata Tadzio nie przejmował
się pogodą. Pierwsze wakacje studenckie ciągnęły się w jego wyobraźni
nieskończonym szeregiem dni beztroskich. Gdzieś w przyszłości - może
bardzo bliskiej taiła się Przygoda. To było ważniejsze od warunków atmosferycznych. Żył w ciągłym podnieceniu, choć sypiał mocno i zdrowo.
Co tydzień w bliższym i dalszym sąsiedztwie odbywały się baliki.
W Łohach państwa Korkozowiczów, odległych o 35 wiorst od Baćkowa,
była wielka feta: srebrne wesele połączone z zatrzęsieniem gości z bliższego, dalszego i najdalszego sąsiedztwa. Zabrakło łóżek dla wszystkich
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gości. Młodzież męska spała „pokotem” na podłodze w oficynie.
Tol (Witold) Wańkowicz z Kalużyc prowadził mazura i wybijał okrutne
hołubce. Wymarzona Przygoda zdawała się ucieleśniać i to podwójnie.
Wśród błękitnoróżowego bukietu panienek w Łohach bawiły dwie siostry
stryjeczne: Marysia i Kasia Niesiołowskie. Nie były podobne do siebie, ale
każda z nich była ponętna. Marysia miała bardzo duże niebieskie oczy
i romantycznie trójkątną twarz. Mogłaby ujść za piękność, gdyby nie to,
że się trochę garbiła. Przyjaciółki mówiły, że jest zagrożona suchotami,
co nie było prawdą, bo nigdy na piersi nie chorowała i później dożyła
szczęśliwie sędziwego wieku. Kasia miała piękną figurę, marzące szare
oczy i tańczyła jak marzenie. Szpecił ją pewien szczegół twarzy. O tym
szczególe jeden z nowych przyjaciół Tadzia tak się wyraził: „Kasia ma
śliczną figurę i na ogół jest ponętna, ale ma nos jak parasol”. Pomimo
jednak „parasola” miała duże powodzenie u panów.
Kuzynki, tak niepodobne do siebie fizycznie, posiadały jedną wspólną
cechę: obie należały do kategorii panien inteligentnych i obie miały „odchylenia” artystyczne. Obie studiowały w Krakowie: Marysia malarstwo,
Kasia - rzeźbę. Obie dyskretnie wyróżniały Tadzia, gardząc wyraźnie
innymi kawalerami, których Marysia odpychała lodowatą obojętnością,
Kasia - ironicznymi uśmieszkami. Srebrne wesele, na którym Tadzio po
raz pierwszy w życiu paradował we fraku, trwało kilka dni. Wprawdzie
po pierwszym dniu wielkiej fety bliższe sąsiedztwo się rozjechało, jednak
goście z dalszych stron, a wśród nich Marysia, Kasia i Tadzio, bawili
w Łohach dalej. Układając się do snu na posłaniu „pokotem” Tadzio
słuchał jednym uchem anegdot sąsiada z prawej strony, przechwałek
seksualnych sąsiada z lewej drugim uchem i - marzył.
Mania Popławska wywietrzała mu z głowy zupełnie. Nie myślał też
o Muszce Gronostajskiej. Obie odeszły z pamięci, obie bowiem spełniły
wyznaczone im role. Mania rolę pierwszej „platonicznej” miłości. Muszka - pierwszej nauczycielki nauki namiętności czułych. Tadzio marzył
więc o Marysi i Kasi. Nie wiedział tylko, od której zacząć. Marysia wabiła
go „otchłanią” bladoszafirowych oczu, ale poza tym uznawała tylko flirt
poważny, tj. rozmowę o uczuciach „w ogóle”, o szarzyźnie życia prowincjonalnego, o sztuce. Kasia też rozmawiała o sztuce, o poezji, gardziła Tetmajerem, chwaliła Micińskiego, opowiadała dziwy o wielkich ludziach,
których poznała w Krakowie i Zakopanem, ale równocześnie miała
w oczach wesołe i prowokacyjne błyski. Tadzio zdecydował, że Kasia
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jest „łatwiejsza” i postanowił rozpocząć od niej. Poszło o tyle łatwiej,
że Marysia wyjechała do domu wcześniej. Na pożegnanie pozwoliła
Tadziowi pocałować się w rękę i obiecała pisać, jeżeli Tadzio napisze.
Wieczorem dnia tego po kolacji Tadzio zaproponował Kasi przechadzkę
do ogrodu. Zgodziła się bez namysłu. Nie powiedziała, że to nie wypada,
jakby na jej miejscu zrobiła panienka z prowincji. Gdy zagłębili się w aleję
lipową, pierwsza wzięła Tadzia pod ramię. Szli tak w ciemności, bo noc
była chmurna, choć bez deszczu. Gdy się aleja skończyła, weszli na niewielki pagórek zasadzony krzewami i niskim żywopłotem. W tamtych
stronach zwało się to ogrodem „angielskim”. Usiedli na ławce. Gdzieś za
zwartym sklepieniem chmur musiał tkwić księżyc, bo było dość widno.
Ofiarował Kasi papierosa. Po zapaleniu zdmuchnęła podaną zapałkę
i zajrzała Tadziowi w oczy z bliska. Nie rozumiał tego języka miłości
i poczuł zakłopotanie. Zakłopotanie wzrosło, gdy Kasia założyła nogę na
nogę w ten sposób, że sukienka z bocznym wycięciem według ostatniej
mody paryskiej rozchyliła się i zobaczył nie tylko zgrabną łydkę w blado lila pończoszce, lecz nawet rąbek gołego ciała nad kolanem. Poczuł ciepło
na policzkach. Gdyby Kasia, jak przed laty Muszka, zarzuciła mu ramię
na szyję i pocałowała w usta, poczułby na pewno mniej zakłopotania.
Co robić? - myślał - czy „porwać w objęcia”, czy też po prostu pocałować
ten rąbek ciała nad kolanem? Gdy się tak wahał, z białawego półcienia
wyskoczyły dwa charty
- Stop i Meta - zbliżyły się do ławki i zaczęły łasić. „A pamięta pan
- pisała w pół roku później Kasia w liście do Tadzia - te dwa charty
w ogrodzie o ruchach tancerek?”... Na razie jednak dwa charty o ruchach
tancerek sprawiły, że „czar prysnął”. (Tadzio pomyślał dosłownie „czar
prysnął”, bo przypomniał sobie te wyrazy z jakiejś powieści). Nazajutrz
Kasia wyjechała. Na pożegnanie obiecała też, jak Marysia, pisać i też
dała rękę do pocałowania. Na ustach jej drżał uśmiech. Trochę ironiczny.
„O Boże
- myślał Tadzio w drodze powrotnej do Baćkowa - jak ja jeszcze nie
umiem brać się do kobiet!”.
Tajemniczy Petersburg pociągał Tadzia. Ale chciał wyzyskać do końca
pierwsze wakacje wolnego człowieka. Ostatni termin zapisywania się na
wykłady był w październiku. Nie śpieszył się więc. Koniec września spędzał w Baćkowic na polowaniu. Las przybrał już kolory jesienne. Siedząc
na omszałym pieńku przy Starej Granicy i słuchając jak przez szmer
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opadających liści brzozowych dolatują gdzieś z oddali głosy Zagraja i Lutni
goniących lisa - rozmyślał. Przed nim był klon. Na tle ciemnych świerków liście jego były tak jaskrawo żółte, że nie wiadomo było, czy świecą
własnym blaskiem, czy też słońce wyszło zza chmur i rozjaśniło skrawek
lasu - aż klon stał się gorejącym krzakiem. Tadzio przechylił głowę na bok
i przekonał się, że z tej pozycji i klon i las są barwniejsze, plastyczniejsze,
piękniejsze. W parę lat później Henryk Weyssenhoff wyjaśnił mu, że pejzażysta musi zawsze głowę przechylić, aby „schwycić” tajemnicę barwy, którą
chce przenieść na płótno. A najpiękniej świat wygląda, gdy się nań patrzy
stojąc do góry nogami. Każde dziecko wie o tym. Co to są kolory? - myślał
Tadzio. Może to, co jest dla mnie zielone, jest dla innego czerwone? Może
to, co jest dla mnie białe, jest dla innego czarne? Może dla innego świat
wygląda jak dla mnie negatyw? I jaka złość, że nikt nigdy nie zbada tej
tajemnicy, od dziecka bowiem jakaś nazwa, np. „zielony”, stosuje się do
koloru, który dla innego Bóg jeden raczy wiedzieć jak wygląda!...
Później zaczął myśleć o Kasi i Marysi. Poczuł dobrze znaną bolesną
pieszczotę w dołku i przyjemne rozmarzenie. Z rozmarzenia wyrwał
go zbliżający się gon. Dalekie i jękliwe głosy zmieniły się w nawałnicę
dźwięków zbliżającą się crescendo. Nie było dojeżdżacza Wejsza, który
by galopując na hunterze oznajmiał sygnałem na trąbce, jakiego zwierza
gonią ogary. Ale sam kierunek gonu - przez gęsto podszyte partie starzyny - „trąbił na lisa”! Sopran Lutni brzmiał nieprzerwanym tremolem.
Zagraj wtórował jej urywanym barytonem. Zaszeleściły liście i obok Tadzia stanął Aleksander. Uśmiechnął się szeroko, wskazując podbródkiem
stronę, z której zbliżał się gon.
- Wonch majo - szepnął z uznaniem.
To, co nazywamy miłością od pierwszego wejrzenia, jest raczej pierwszym spojrzeniem, którym odkrywamy miłość. Znamy kobietę od kilku
tygodni, czasem od kilku miesięcy, spotykamy ją codziennie i - nic w niej
szczególnego nie widzimy. Aż tu nagle rewelacja! Przychodzi chwila, że
widzimy to, na co przedtem nie zwracaliśmy uwagi: szczególny („zupełnie inny niż u innych kobiet”) blask oczu; bardzo czerwone usta (dotyczy
to czasów, gdy pomadki do ust używały tylko kokoty); z niczym nie
dający się porównać uśmiech. W takiej chwili spływa na nas objawienie
miłości. A gdy czasem, zresztą bardzo rzadko, taka chwila odkrywczego
wejrzenia zbiega się z chwilą pierwszego spotkania, nazywamy to (błędnie!) miłością od pierwszego wejrzenia.
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Taką miłość od pierwszego wejrzenia poczuł Tadzio do Petersburga.
Pierwszego dnia dostrzegł w nim to, czego inni nie widzą, mimo że
w Petersburgu mieszkają latami. Wjeżdżał do Petersburga z panem
Irteńskim dorożką z Dworca Warszawskiego prospektem Wozniesieńskim. Był pogodny, trochę wilgotny i trochę przymglony, wieczór październikowy. Po obu stronach bardzo długiej ulicy ciągnęły się domy
- żółtawe, zielonkawe i czerwone - bardzo pospolite i bardzo brzydkie.
Ale w mglistej dali świeciła w końcu ulicy złota „igła” Admiralicji, na
którą padał blask zachodzącego słońca. Tadzio patrzał na tę szpiczastą
wieżyczkę i nie widział brzydkich domów. Złoty szpic przyciągał go jak
magnes. Nie bardzo słuchał objaśnień ojca i prawie nie zauważył jak
minęli rzekę Fontankę, potem śmierdzący kanał Jekateryński, potem
Mojkę. A gdy dorożka skręciła na plac Senacki - doznał olśnienia.
Otwarła się przed nim olbrzymia przestrzeń. Zielone paciorki lamp
gazowych, które zapalono pomimo że było jeszcze widno, znaczyły granitowy brzeg Newy przez delikatną mgiełkę koloru bladego bzu. I w tej
mgiełce, w oddali, galopował Jeździec Spiżowy. A na prawo, z wielkiego
klombu pożółkłych drzew, wychylała się - potężna a lekka - kopuła
soboru Isaakijewskiego.
Nieraz później Tadzio rozpamiętywał to pierwsze wrażenie „wjazdu do
Petersburga”. Co by się stało - myślał - gdyby jego pierwsze zetknięcie się
z Petersburgiem nastąpiło nie w pogodny zmierzch październikowy, lecz
w dzień szary, zacinający śniegiem z deszczem? Gdyby np. był wysiadł
na Dworcu Mikołajewskim i gdyby pierwszym wrażeniem był nie plac
Senacki, lecz brzydki plac Znamieński z potwornym pomnikiem Aleksandra III? (Inna rzecz, że są znawcy, którzy powiadają, że ten pomnik
- grubas w „żandarmskim” mundurze na ciężkim rosyjskim bitiugu - jest
piękny w swej potworności). Zapewne pomyślałby: „Cóż to za wstrętne,
moskiewskie miasto!”. I możliwe, że przeżyłby w „Palmirze północy”
wyznaczone mu przez los cztery lata w głębokim przeświadczeniu, że
Petersburg jest najbrzydszym miastem na świecie. I może nigdy by nie
spojrzał na Petersburg tym spojrzeniem odkrywczym, które sprawia, że
spływa na nas łaska miłości. Stało się jednak, że Petersburg zjawił mu się
w postaci Jeźdźca Spiżowego i renesansowego cudu soboru św. Isaakija.
I stało się, że pokochał obce mu miasto miłością od pierwszego wejrzenia.
A że była to, niestety, miłość bez wzajemności - o tym pomówimy trochę
później.
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Tadzio nie jechał do Petersburga nieprzygotowany. Wiedział, że jest to
najmłodsza stolica na świecie, zbudowana dwieście lat temu na bagnistej
delcie Newy wskutek kaprysu autokraty. Wiedział, że miasto zbudowano
na trupach jakichś stu tysięcy niewolników - chłopów pańszczyźnianych
i jeńców szwedzkich - zmarłych z chorób i wycieńczenia przy wbijaniu
pali i zwożeniu z dalekich stron piasku i kamieni. Że nasypana sztucznie
warstwa ziemi i piasku sięga w miejscach bardziej bagnistych grubości
kilkunastu stóp, że od czasu do czasu ujarzmiona przyroda fińska mści
się na gwałcicielach i wichry - wprawdzie nie z polarnych lodów, lecz
z zachodu - z zatoki Botnickiej - siadają na fale, a otchłań morska szyję
pod obłoki wzdymając sprowadza na miasto straszliwe powodzie - tak
straszne, że zostały opisane przez dwóch wielkich poetów w dwóch wielkich poematach świata, że mimo tych przeciwieństw dzikiej przyrody
Petersburg jest, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, szóstą z kolei metropolią
na świecie.
Wszystko to Tadzio wiedział dobrze. Nadto niezła znajomość literatury
polskiej i rosyjskiej wbiła mu do głowy pewne gotowe pojęcia. Pamiętał,
że według jednego wielkiego poety Petersburg jest tak niesamowity, że
„budowały go chyba szatany”. Pamiętał, że według drugiego wielkiego
pisarza Petersburg jest „najbardziej abstrakcyjnym miastem na kuli
ziemskiej”, miastem-widmem, które w każdej chwili gotowe jest rozpłynąć się w dymach i mgle i zniknąć jak miraż. Pamiętał, że trzeci wielki
pisarz twierdził, że Newski prospekt - główna i reprezentacyjna arteria
miasta - „kłamie”, a więc prawdopodobnie razem z nim „kłamie” cały
Petersburg. Śladem tej wielkiej trójki - dziesiątki poetów i pisarzy drobniejszego kalibru podkreślały „widmowość» Petersburga.
Cóż - doznanie, wrażliwość i wyobraźnia są to rzeczy indywidualne.
Wielki poeta numer 1 pisał pod wpływem urazu krzywdy narodowej.
Wielki pisarz numer 2 był epileptykiem, a wiadomo, że epileptycy miewają wizje dla zwykłych śmiertelników niedostępne. Wielki pisarz numer
3 też nie był człowiekiem psychicznie normalnym. Każdy ma prawo do
swych własnych wizji, a szczególnie geniusz. Tadzio nie był geniuszem,
lecz po prostu normalnym dziewiętnastoletnim młodzieńcem. Ani nie
potrafił wmówić w siebie urazu poety polskiego, ani nie dręczyły go
ambicje i zawady pisarzy rosyjskich, którzy chcieli „zdobyć» Petersburg.
Przyjechał do Petersburga na studia. Przyjechał z kilku warszawskimi
garniturami w walizce i z wiatykiem paru setek rubli w pugilaresie.
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Im bliżej poznawał miasto, tym gruntowniej leczył się z wszelkich
uprzedzeń widmowości. Nie przychodziło to łatwo, ba jak wiadomo
literatura jest wielkim magnetyzerem i trudno jest odzwyczaić się od
nałogu patrzenia na rzezy przez okulary literackie. A jednak odzwyczaił
się. Czemu, u licha, Petersburg ma się ulotnić we mgle i dymach? Koniec
końców każde miasto wygląda widmowo, gdy jest spowite w mgłę. Szwedom oblegającym Jasną Górę zdawało się, że „klasztor idzie do góry»,
chociaż trzeźwiejsi wśród nich wołali, że to mgła łudzi wzrok. A Jasnej
Góry na pewno nie budowały szatany!
Parę pierwszych tygodni spędził na samotnych spacerach pa mieście.
Przemierzał kilometry Newskiego Prospektu od gmachu Admiralicji do
placu Znamieńskiego. Gapił się przed wystawami drogich sklepów; podziwiał klasyczną kolumnadę Kazańskiego Soboru (błędnie - według znawców
architektury - uważanego za kopię bazyliki św. Piotra w Rzymie); stawał
dłużej na moście Aniczkowskim, gdzie cztery konie miedziane wyrywają się
z rąk czterech miedzianych koniuchów. Wpatrywał się w leniwy i brudnawy
nurt Fontanki. Zaglądał do kościoła św. Katarzyny, gdzie był grób Stanisława Augusta. Przechadzał się po pięknym Pasażu, gdzie były najdroższe
sklepy, promenada najdroższych „dziennych» kokot i tradycyjne miejsce
randek - normalnych i homoseksualnych. Wstąpił raz na filiżankę kawy do
kawiarni Reinera. Kelner zagadnął go po niemiecku. Od wszystkich stolików
rozbrzmiewał wyłącznie język niemiecki.
O zmroku Newski się zmieniał. Zapalały się i gasły reklamy świetlne:
„Pijcie koniak Szustowa», „Pijcie koniak Saradżewa», „Tu palą się żarówki WKE». Myli się ten, kto sądzi, że reklamy świetlne są właściwością
nową i wyłącznie amerykańską. Kto tak myśli, nie widział Newskiego
Prospektu zimą 1913-1914. Orgia świateł reklamowych była może nawet
wspanialsza, bo się paliły światła żywe, a nie dzisiejsze martwo-trupie
neony! O zmroku zaczęły się zjawiać na Newskim prostytutki. Najpierw
pojedyńczo, potem całymi falami. Popularna anegdota petersburska
mówiła, jak to gruby szwajcar ze złotymi galonami zapytany przez przechodnia o godzinę wychylił się z drzwi, spojrzał na prawo i lewo wzdłuż
chodnika i odpowiedział: „A już musi być dziewiąta». - „A skąd wiecie?»
- pyta zdziwiony przechodzień. „Blad› bolno gusto poszła» - odparł
odźwierny.
Tadzio miał raz na Newskim oryginalne spotkanie z prostytutką. Wstrząsnęło ono jego skromną eksperiencją prowincjonalną w tej dziedzinie
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i dało mu przedsmak rozpusty stołecznej. Miało to miejsce znacznie później, gdy już panowała sroga zima i był mróz siarczysty. W gęstym tłumie
„flaneurów» i kokot zbliżała się ku niemu dziewczyna ubrana w długie
do pięt futro zwane rotondą. Zrównawszy się z Tadziem rozejrzała się
na strony, a potem szybkim ruchem rozchyliła futro. Okazało się, że pod
futrem nie miała nic - prócz pantofelków i czarnych pończoch spiętych
nad kolanami podwiązkami z czerwoną kokardą. Ekshibicja trwała
ułamek sekundy, lecz Tadzia zdążył spostrzec, że kokota była ładnie
zbudowana. Nie poczuł podniecenia erotycznego, gdyż nad wszelkimi
innymi uczuciami zapanowało zdumienie: jakże można spacerować
w mróz dwudziestostopniowy mając pod futrem tylko cienkie pończochy
jedwabne i własną skórę?!
Gdy już mu nogi zaczynały mdleć od długiego spaceru, wstępował
na krótki odpoczynek do restauracji ,,Quisisana”. Na Newskim prospekcie były dwie „Quisisany” - zupełnie do siebie niepodobne. Ta, do
której wstępował na rozgrzewkę, miała pierwszy w miastach rosyjskich
bufet-automat. Wrzucało się do dziurki dziesięciokopiejkówkę i z kranu
lała się do podstawionego kieliszka wódka-pomarańczówka. Czasem
automat wylewał miarkę o parę kropel niepełną, co było źródłem małego
zmartwienia, czasem parę kropel przelewało się przez brzeg kieliszka,
co sprawiało niewinną radość. Za dwadzieścia kopiejek lała się z innego
automatu szklanka wina grzanego - gluhweinu, który dostarczał miłego
ciepła organizmowi zziębniętemu na tęgim powietrzu petersburskim.
Za dziesięć kopiejek w innym automacie dysk pod kloszem obracał się
i podsuwał gościowi kanapkę z kawiorem lub ciastko.
Po drugiej stronie Newskiego i o kilka bloków niżej - przy rogu ulicy
Troickiej - była inna ,,Quisisana”. Tam się chodziło tylko kupą. Była to
restauracja z giełdą „średnich” prostytutek. Noga uczciwej kobiety nigdy
tam nie postała. W hałasie orkiestry rzępolącej „Pupsika” (tj. „Puppchen,
du bist mein Augenstern”) i wrzaskach pijanej tłuszczy dobijano tam
targu z upatrzonymi córami Koryntu, stawiano im kolację z winem
kaukaskim i likierami, a potem jechano na zakończenie wieczoru do
jednego z dwóch hoteli - „Toulin” lub „Higiena”. Oba miały złą sławę,
gdyż obsługiwały wyłącznie jednodniowych, częściej jednonocnych
gości. Nazwy tych hoteli zjawiały się od czasu do czasu w kronice kryminalnej gazet petersburskich, a raz nawet figurowały w głośnym procesie
skandalicznym.
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Lepsze tj. „dzienne” kokoty odbywały rewie we wspomnianym już
Pasażu oraz miały swoją giełdę w kawiarni „Empire” na rogu Newskiego
i Sadowej na wprost gmachu Biblioteki Publicznej. „Empire” była - na
znacznie większą skalę - tym w Petersburgu, czym poczciwy Jackowski
był w prowincjonalnej cichej Warszawie.
Śmietanka prostytucji, zwana muzą podkasaną, miała trzy przybytki
tej sztuki: legendarną „Villa Rode” na północnym przedmieściu stolicy,
za tzw. Wyspami, „Akwarium” na Kamiennoostrowskim prospekcie
i „Teatr Zona” na tymże prospekcie. „Villa Rode” była owiana legendą, to
znaczy, że najwięcej i najgłośniej mówili o niej ludzie, którzy tam nigdy
nie byli. Hulali tam wielcy książęta, oficerowie gwardii, najbogatsi kupcy
i - Rasputin. Czasem jakiś kupiec zachowywał się zbyt hardo, czym
znieważał honor munduru. Wtedy oficer obnażał szablę i obok szampana
lała się krew. Pijany cham Rasputin bluźnił w sposób cyniczny i sprośny
przeciwko osobom, którym zawdzięczał swą bajeczną karierę. Dziś już
nikt nie sprawdzi ile prawdy a ile bzdur było w tych historiach. Tadziowi
ani razu nie udało się być w „Villa Rode”. W „Akwarium” był kilka razy,
ale już po wybuchu wojny, a więc w okresie, gdy się srożył najstraszliwszy
upiór nienawistnych czasów zaborczych - prohibicja. Znudzeni panowie,
przeważnie w mundurach, pili jakieś trunki bezalkoholowe. Piękne, ale
znudzone tancerki tańczyły i śpiewały niemrawo. Nuda.
Jedynym kafeszantanem petersburskim, który Tadzio poznał w roku
akademickim 1913-1914 był „Teatr Zona”. Mieścił się w olbrzymiej szopie po zbankrutowanym skatingrinku. Na podłodze czterystu kroków
długości i dwustu szerokości leżał puszysty czerwony dywan. Ognista
brunetka tańczyła hiszpański taniec z kastanietami. Gdy podnosiła ramiona migał podniecający czarny mech pod pachami. Potem było tango.
Rok 1913 był rokiem tanga. Spazmatyczne, namiętno-łzawe pierwsze
tango „El Choclo” brzmiało wszędzie: w kawiarniach, w restauracjach,
w lokalach nocnych, w tubach skrzeczących gramofonów. Stanowiło też
obowiązkową wstawkę baletową do wszystkich niemal operetek. Nie
stało się jeszcze tańcem salonowym - tańczono je wyłącznie na scenkach
i estradach. Tańczono zupełnie inaczej, niż się tańczy dzisiaj. Rytm był
szybki i synkopowany, podobno autentycznie argentyński. Tancerz czasem przechylał tancerkę, jak w tańcu apaszów, czasem przytulał policzek
do jej policzka. W związku z szałem tanga ogarniającym cały świat
opowiadano sobie historię, której prawdziwość potwierdził rysunek
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w tygodniku ,,L’Illustration”. Zjawienie się każdego nowego tańca wywołuje, jak wiadomo, krzyki purytanów, że taniec jest niemoralny. Tak było
kiedyś z walcem, tak się stało z tangiem. Nie darmo wierszyk nadwiślański śpiewany na nutę tanga „Max Linder” tak opisywał ten taniec:
Ona do niego z piersiamy,
A on do niej wciąż z kolanamy,
Twarzą o twarz jej się trze,
A wszystko to tangiem się zwie.
Szczególnie koła katolickie oburzały się na tango, które w Europie zachodniej próbowano już wtedy wprowadzić na posadzki salonów. Głosy
oburzenia doszły do Ojca Świętego. Pius X wezwał do siebie ciotecznych
wnuka i wnuczkę i kazał rodzeństwu odtańczyć tango w swej obecności.
Tę właśnie scenę przedstawiał rysunek w tygodniku paryskim. Po skończonym pokazie papież pokiwał głową i powiedział dobrotliwie:
- Nie widzę w tym tańcu nic nieprzystojnego, ale zdaje mi się, że jest
bardzo monotonny i nudny... Dlaczego nie tańczycie furlany?
Tak to z tronu apostolskiego padło słowo „furlana” i piorunem obiegło
cały świat. Furlana był to jeden z włoskich tańców ludowych polegający,
jak wszystkie tańce ludowe, na skakaniu i poklepywaniu lędźwi. Furlana
nie wstrzymała zwycięskiego pochodu tanga, ale na przeciąg
jednego sezonu stała się modna: tańczono ją w kabaretach i szantanach
i jako dywertysmenty baletowe w operetkach. „Teatr Zona” nie pozostał
w tyle. Na całą szerokość sali spuszczono ekran z napisem sążnistymi
literami: ZA POZWOLENIEM PAPIEŻA RZYMSKIEGO - FURLANA!
Furlanę odtańczyła u Zona para we włoskich strojach włościańskich.
Dziewczyna miała kusą spódniczkę i foremne łydki, którymi fikała aż
miło. Furlana kabaretowa mało więc się różniła od kankana i miała zapewne bardzo słabe podobieństwo do swego pierwowzoru ludowego. Nie
trzeba chyba dodawać, że w następnym sezonie o furlanie zapomniano,
tango natomiast żyło i rozwijało się.
Pewnego wieczoru Tadziowi zdarzył się przypadek, który mu wykazał,
że nocne życie stolicy różni się bardzo od poczciwych, uregulowanych,
bezpiecznych stosunków na Nowokrasnej w Mińsku. Spacerując po Pasażu
spotkał dziewczynę ubraną skromnie, lecz elegancko. Nie była umalowana.
Twarz miała pospolitą, ale przyjemną. Wziąłby ją za kobietę uczciwą, gdyby
nie to, że go pierwsza zaczepiła. Zaczęli rozmowę. Zaproponował jej kolację
w „Ouisisanie” i nocleg w hotelu „Higiena”. Pokiwała przecząco głową:
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- Po co masz wyrzucać pieniądze na restauracje i hotele? Lepiej zapłacisz mnie o parę rubli więcej. Pójdziemy do mnie.
Słowa te niemal rozczuliły Tadzia. „Jakaś porządna dziewczyna - pomyślał - nie naciąga”. Nadia (tak było na imię nowej znajomej) mieszkała na ulicy Kołomieńskiej w dużej kamienicy. Pokoik miała mały, lecz
schludny. Obligatoryjna konwersacja wstępna odbyła się swobodnie - bez
przymusu i afektacji. Rozpytywała Tadzia kim jest, czym się trudni, gdzie
mieszka. Bardzo się zdziwiła, że jest studentem a nie nosi munduru.
Aby udowodnić jej, że jest studentem, wyjął legitymację uniwersytecką
z pugilaresu. W czasie tej czynności wypadło kilka dwudziestopięciorublówek było to bowiem wkrótce po otrzymaniu miesięcznego zasiłku
od ojca. Nadia z zaciekawieniem oglądała sygnet Tadzia pytając czy to
pierścionek zaręczynowy. Z podobnym zaciekawieniem ważyła na dłoni
jego złoty zegarek z kopertą - podarunek ojca za zdanie matury - i zastanawiała się głośno ile za taki piękny zegarek można dostać w lombardzie.
Spędził u Nadi całą noc. Gdy obudził się o szarym świcie, dziewczyna
jeszcze spała. Usiadł na łóżku i rozejrzał się. Sygnet i zegarek leżały na
stoliku nocnym. Sięgnął po pugilares i przeliczył pieniądze. Nic nie
brakowało. Zawstydził się bardzo i w porywie nagłej czułości pocałował
Nadię w ciepły od snu policzek, choć „z zasady” unikał całowania prostytutek. Obudziła się. Ubierając się powiedział, że ją odwiedzi w dniach
najbliższych. Zapisał w notesie dokładny adres i telefon. Noc, którą
spędził z Nadią, była pierwszą w jego życiu spędzoną z prostytutką nocą,
po której nie czuł niesmaku. Powziął mocne postanowienie, że ją nieraz
jeszcze odwiedzi.
Niestety los chciał, że już nigdy więcej nie spotkał Nadi. W parę dni
później, gdy leżał z rana w łóżku, służąca Pasza przyniosła mu - wraz
z syczącym samowarem i rannym śniadaniem w postaci słodkich „sdobnych” bułeczek - świeży numer liberalnej gazety „Riecz”. W gazecie
mało było co ciekawego. Wojna bałkańska skończyła się. Skończył się
proces Bejlisa. Duma uchwalała projekty rządowe. Naczelnikiem sztabu
generalnego mianowano generała Januszkiewicza. Zresztą Tadzio, jak
każdy człowiek normalny, rozpoczynał czytanie dziennika od kroniki
wypadków i kradzieży. Tym razem w kronice kryminalnej była dłuższa
wiadomość o zamordowaniu i ograbieniu bogatego kupca w mieszkaniu
prostytutki przy ulicy Kołomieńskiej. Prostytutka nazywała się Nadzieżda Razżiwina. Zabójstwa dokonał sutener przy udziale swej kochanki.
363

pawlikowski_dziecinstwo.indd 363

2011-11-29 02:33:41

Michał K. Pawlikowski

Tadzio zmarszczył się i sięgnął po notes. Imię, nazwisko, numer domu
i mieszkania - wszystko się zgadzało. A więc ta sympatyczna, porządna,
nie naciągająca Nadia była wspólniczką zbrodni! Tadzio przypomniał
sobie jak oglądała jego zegarek i jak widziała „grube” pieniądze, które
mu wypadły z pugilaresu. Stado mrówek przebiegło mu wzdłuż kości
pacierzowej i na chwilę przestał żuć słodką bułeczkę.
Prócz placu Senackiego, który zrobił tak wielkie wrażenie na Tadziu,
było dużo innych pięknych miejsc w Petersburgu. Był barokowy ceglasty
olbrzym Pałacu Zimowego ze słynnym, w dwugłowe orły zdobnym
ogrodzeniem z kutego żelaza. Był reprezentacyjny prospekt Kamiennoostrowski (petersburskie aleje Ujazdowskie do 10 potęgi) z pięknymi pałacykami-osobniakami i majolikowym „bajecznie kolorowym” meczetem.
Był piękny Ogród Letni, gdzie guwerner prowadził młodego Eugeniusza
Oniegina na spacery. Był równie piękny Ogród Taurydzki z otaczającą
go dzielnicą rezydencjalną. Było dużo pomników. O Jeźdźcu Spiżowym
najpiękniejszym chyba pomniku na kuli ziemskiej - i o pięknym w swej
potworności pomniku Aleksandra III już wspomniałem. Inne pomniki
były, jak na całym świecie, brzydkie. Brzydka i ciężka była Katarzyna II
przed Teatrem Aleksandryńskim, zwanym popularnie „Aleksandrynką”.
Brzydki i śmieszny był Glinka na placu Teatralnym w pofałdowanych
w harmonijkę spodniach. Ale brzydota Petersburga tkwiła gdzie indziej.
Wystarczyło zboczyć nieco z miejsc powszechnie uznanych za piękne, by
znaleźć się na szerokich wprawdzie, ale monotonnie podobnych do siebie
ulicach z szeregiem koszarowo jednostajnych kamienic. Nie było tam ani
reklam świetlnych, ani szykownych strojów, ani barwnych mundurów,
ani karet dworskich z furmanami w liberyjnych czerwonych pelerynkach.
Miast mundurów i ubrań europejskich krążyli tam ludzie w „furażkach”,
tj. czapkach wojskowego kształtu, ubrani w rubaszki i „poddiowki”.
Wszyscy mieli włosy podstrzyżone z tyłu w rodzaju równiutkiej grzywki,
co się po rosyjsku nazywało podstrzyżeniem „w skobku”. Szyldy sklepów
spożywczych ogłaszały handel „masłami i serami” (nie wiadomo dlaczego w liczbie mnogiej). W każdym sklepie siedział tęgi kot - wielkości
żbika. Kot cieszył się w Petersburgu wielkim respektem ze względu na
plagę myszy i szczurów. Nawet w Londynie jest mniej kotów, niż ich było
w dawnym Petersburgu! (Należy wątpić czy choć jeden okaz kociego rodzaju wytrzymał oblężenie Leningradu przez Niemców, gdy zdarzało się,
że ludność jadła z głodu nawet mięso ludzkie). Tadzia intrygował często
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spotykany szyld „Sprzedaż mięsa końskiego”. Wyobraził sobie, że mięso
końskie spożywa ludność najuboższa. Później dopiero dowiedział się, że
mięso końskie jest droższe od wołowiny i że służy potrzebom przeszło
stutysięcznej ludności tatarskiej. Inny intrygujący szyld brzmiał „Balsam
majowy”. Tadzio przemieszkał w Petersburgu cztery lata i do końca nie
mógł się dopytać co to takiego ten balsam majowy.
Gdy zmierzch zapadał, na ulicach bocznych zjawiali się pijani. (Z ulic
reprezentacyjnych, a szczególnie z Newskiego prospektu, przepędzali
ich policjanci). W wieczory sobotnie i niedzielne pijani wychodzili na
ulice w niesłychanych ilościach i byli prawdziwą plagą: urządzali bójki,
zaczepiali bogobojnych mieszczuchów, wrzeszczeli używając wyszukanych przekleństw „sążnistych”. Dość powiedzieć, że nie tylko samotne
kobiety lub mężczyzni w towarzystwie kobiet, lecz nawet sami mężczyźni
woleli nie ryzykować spacerów pieszych i wracając do domu późnym wieczorem, gdy tramwaje już nie chodziły, brali dorożki. Dorożki zresztą z wyjątkiem „lichaczów” na rysakach - były w Petersburgu bardzo tanie.
Jak wiadomo Petersburg jest przecięty nie tylko Newą i jej odnogami,
lecz również kanałami. Według poety Piotr Wielki „porżnął błotniste
kanałami pole” chcąc imitować Wenecję, „co wpół na ziemi, a do pasa
w wodzie pływa”. Będziemy bliżsi prawdy, jeśli założymy, że nie względy
estetyczne kierowały Piotrem. Car, który „widział Amsterdamy”, imitował raczej Holandię i zbudował kanały, aby osuszyć teren bagnisty.
Skute lodem i pokryte śniegiem kanały wyglądały pięknie i imponująco.
Ale wiosną, latem i jesienią - śmierdziały. Fontanka i Mojka, które były
właściwie rzekami i miały słaby prąd, śmierdziały najmniej. Ale kanał
środkowy - Jekatieryński - był właściwie okutym w granit wielkim rowem stojącej wody i cuchnął nieludzko.
Tadzio widział na każdym kroku kontrasty. Kontrasty wspaniałych
partii „olśniewającego (blistatielnogo) Sankt-Petersburga” z koszarową
szarzyzną i brzydotą ulic bocznych. Niektóre dzielnice były dosłownie
koszarowe, bo się nie dzieliły na ulice, lecz na „roty” (Izmajłowskiego
pułku) i były - niczym w Ameryce! - ponumerowane i bez nazw. Zdarzały
się jednak w dzielnicach brzydkich miejsca o swoistej, trochę egzotycznej
malowniczości. Takim miejscem był np. Rynek Sienny (Siennaja Płoszczad’) znana całemu światu ze „Zbrodni i kary” Dostojewskiego. Wszystkie zresztą rynki świata są hałaśliwe, rojne i malownicze. „Haymarket”
petersburski miał zimą wielką osobliwość: sterty zajęcy, przeważnie
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bielaków, ułożonych na krzyż (żeby nie zaprzały) i sterty jarząbków.
Sterty te wyglądały z daleka jak metry drew. W guberni petersburskiej
i sąsiednich guberniach północnych ludność uprawiała jeszcze „przemysł” myśliwski, tj. uprawiała łowiectwo, jako jedyne zajęcie zarobkowe,
łapiąc zwierzynę w sidła. (Użycie prochu i ołowiu byłoby zbyt kosztowne).
Jarząbek - zwierzyna dla smakoszów z mięsem przekładanym na piersi
białymi i czarnymi warstwami o przedziwnie delikatnym a zarazem
wytrawnym smaku - był w Petersburgu bardzo pospolity. Na Rynku
Siennym jarząbki kupowano na pary i za bezcen. O Kercelaku petersburskim zwanym „Tołkuczką” mowa będzie później.
Tadzio widział petersburskie kontrasty, lecz próżno szukał widmowości. Ani reklamy świetlne Newskiego prospektu, ani prostytutki,
ani majowe balsamy i handle „serami”, ani poddiowki i koty, ani tłumy
pijaków i śmierdzące kanały nie miały w sobie za grosz widmowości.
Próżno wystawał kwadransami przed Jeźdźcem Spiżowym i oglądał go ze
wszystkich stron starając się wywołać w wyobraźni scenę sprzed stu lat,
kiedy to „z wieczora na dżdżu stali dwaj młodzieńce pod jednym płaszczem wziąwszy się za ręce”. Próżno usiłował wyczarować wizję upiorną,
że Jeździec ożył i zadudnił miedzianymi kopytami po petersburskim
bruku. Próżno. Piękny pomnik był tylko pięknym pomnikiem. Piotr
Wielki raz na zawsze zastygł na spiętym do skoku rumaku na wspaniale
jednolitej, srebrzyście połyskującej bryle granitu.
Zanim sugestie literackie zeń nie wywietrzały, szukał na ulicy Gorochowej ponurego domu, w którym mieszkał ponury Rogożin. Nie
znalazł. (Za to w trzy lata później szukał i znalazł na tejże Gorochowej
dom, w którym mieszkał Rasputin i skąd go zabrano na ostatnią w jego
życiu wieczerzę).
Tadzio nieraz jeździł tramwajem prospektem Zagorodnym, gdyż
tamtędy biegł szlak z Polskiej Kuchni Studenckiej do Ogniska Polskiego.
Zawsze po drodze intrygował go pewien dom - kilkopiętrowy, nowy,
z dachem, lecz z oknami zabitymi deskami. Spytał raz starszego kolegę,
czy nie wie dlaczego ten dom, położony w dzielnicy ruchliwej i handlowej, nie jest wykończony. Kolega opowiedział mu dziwną historię. Dom
jest jak najbardziej wykończony, lecz właściciel pozabijał wejście i okna
deskami, bo nikt w tym domu mieszkać nie chce. Dlaczego? Bo w tym
domu straszy. Ludzie próbowali w nim mieszkać, lecz nawet najodważniejsi z nich wynieśli się po paru tygodniach, nie mogąc wytrzymać
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ciągłych wizyt duchów i upiorów. Tadzio westchnął z ulgą: na koniec - po
tylu miesiącach - natrafił na trop widmowości petersburskiej. Zaczął
z kolei opowiadać wszystkim - i młodszym kolegom w Petersburgu i znajomym i krewnym w Mińsku - o tym niesamowitym domu, w którym
straszy. Opowiadał w ciągu paru lat, aż trafił na starego petersburżanina,
który go wyśmiał:
- Drogi panie, znam osobiście właściciela tego domu. Dom nie jest wykończony i jest wewnątrz pusty. A właściciel nie może dokończyć budowy
po prostu dlatego, że zbankrutował.
W taki to niesławny sposób ostatni ślad widmowości Petersburga rozwiał się jak marzenie senne.
Jak się później miało okazać studia Tadzia na wydziale prawa były
jedynym widmowym aspektem Petersburga.
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Rozdział XXV

Wyższe studia

Do uniwersytetu jechało się tramwajem przez most Mikołajewski na
Newie. Jeżeli była zima i lód pokrywał rzekę, na lewo, o kilkaset kroków
od mostu, wznosił się szarostalowy kolos pancernika. (Po wybuchu
wojny 1914 r. pancernik ten znikł z przystani newskiej i Tadzio nigdy
go już później nie widział). Uniwersytet mieścił się na wyspie zwanej
Wasilijewski Ostrów. Polonia petersburska nadała tej wyspie uroczą
nazwę polską „Bazylówka”. Po przejechaniu mostu, idąc z przystanku
tramwajowego, przechodziło się obok dwóch autentycznych sfinksów
tebańskich smutnie zadumanych nad szarą rzeką na blokach szarego
granitu. „Bazylówka” była podzielona nie na ulice, lecz „linie”. Podobnie jak „roty” w innej dzielnicy miasta, linie nie miały nazw i były po
amerykańsku ponumerowane, przy czym linią była nie cała ulica, lecz
tylko jedna jej strona. W ten sposób każda ulica miała dwie linie - jedną
z parzystymi, drugą z nieparzystymi numerami domów. Uniwersytet
był gmachem pomalowanym na czerwono i bardzo długim. Po jednej
jego stronie biegł słynny „olbrzymi” korytarz długości około pięciuset
kroków. Korytarz był szeroki i widny. Na lewo - drzwi do auli i kancelarii, na prawo okna. W dni pogodne korytarz był zalany słońcem.
Zawsze było w nim tłumnie i gwarno. W kilka lat później poeta i piosenkarz petersburski Agniwcew westchnie na emigracji do czasów swej
młodości, kiedy to
...dwadcatiletnimi głazami
Swierkał gigantskij koridor.
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Tadzio zjawił się po raz pierwszy w uniwersytecie w czasie kolejnych
„nieporządków” wśród młodzieży studenckiej.
Rok przedtem wybuchły rozruchy z powodu krwawych zamieszek robotniczych nad Leną. Tym razem, tj. jesienią 1913 roku chodziło o proces
Bejlisa. Wstrząsnął opinią całego świata, był bowiem ostatnim w dziejach, a drugim w „cywilizowanym” XX stuleciu procesem z oskarżenia
Żyda o popełnienie mordu rytualnego.12 Przed dwoma laty znaleziono na
pustkowiu jednego z przedmieść kijowskich pokłute i wykrwawione ciało
trzynastoletniego chłopca Andrzeja Juszczyńskiego. Reakcyjny minister
sprawiedliwości Szczegłowitow postanowił ukuć z tego broń w walce
przeciw tzw. supremacji żydowskiej (jewrejskoje zasilije). Nie mając pod
ręką lepszego podejrzanego postawiono w stan oskarżenia niejakiego
Mendela Bejlisa. Przeciw Bejlisowi nie było żadnych poszlak prócz jednej
- był mitycznym i mistycznym „Żydem z czarną brodą”. Sprawa Bejlisa
wprawiła w stan wrzenia całe społeczeństwo rosyjskie i wywołała falę
protestów za granicą. Nacjonaliści rosyjscy podburzali ciemne masy
zmorą fanatyków żydowskich, którzy używają krwi chrześcijańskiej jako
przyprawy do macy. Masy jednak pozostawały bierne. Antysemityzm
u człowieka prostego występuje rzadko, a jeśli się zdarza, ma pobudki
i cele czysto praktyczne i nie daje się zwieść na manowce upiorno-mistyczne. To, co potocznie nazywamy antysemityzmem, zjawia się u ludzi
o pewnym - dość zresztą niskim - stopniu wykształcenia. Tzw. inteligencja nie wierzyła na ogół ani w istnienie mordów rytualnych, ani tym
bardziej w winę biednego Bejlisa. Inna rzecz, że obie strony, tj. obrońcy
Bejlisa (większość) i ludzie rzucający na Żydów „krwawe oszczerstwo”
(mniejszość) zachowywały się dość histerycznie. W toku trwającego dwa
lata śledztwa raz po raz zjawiali się detektywi prywatni, szukali - bez
większegopowodzenia - prawdziwego mordercy wśród wyrzutków społeczeństwa, wikłali i zaciemniali sprawę. Śledztwo urzędowe prowadzono
stronniczo i tendencyjnie - byle tylko znaleźć jakiekolwiek poszlaki
przeciwko nieszczęsnemu Bejlisowi. Szeptano, że sam cesarz nakazał pod
wpływem nacjonalistów „ukrócić te bezeceństwa” (tj. mordy rytualne)
i że władze prokuratorskie i śledcze musiały nolens volens wyłazić ze
skóry, aby uspokoić święte oburzenie monarchy.
12

W Wilnie w r. 1901 czy 1902 odbył się proces Żyda Blondesa oskarżonego
o usiłowanie zamordowania w celach rytualnych młodej dziewczyny Joanny
Grudzińskiej.
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Jeszcze przed rozpoczęciem procesu zaczęły zjawiać się jak grzyby po
deszczu artykuły, broszury, rozprawki. A gdy zaczęła się rozprawa sądowa z udziałem przysięgłych, na ławie obrońców zasiadł kwiat adwokatury
rosyjskiej ze słynnym krasomówcą Karabczewskim na czele. Procesowi
dodawał pieprzyku fakt, że jednym z obrońców był liberał Wasilij Makłakow, rodzony brat reakcyjnego ministra spraw wewnętrznych Mikołaja,
który też - jak mówiono - maczał palce w inscenizacji procesu. Proces
trwał 34 dni. Kilka dni trwały zeznania biegłych. Wielką sensację wywołała ekspertyza „teologiczna” ks. Pranajtisa, który oświadczył, że jego
zdaniem religia żydowska dopuszcza mordy rytualne. Bejlisa uniewinniono. Ale na pytanie sądu, czy udowodniono, że zabójstwa dokonano
na terytorium cegielni rządzonej i administrowanej przez Żydów, ława
przysięgłych odpowiedziała: „Tak, udowodniono”. Dało to asumpt gazetom reakcyjnym do „hedlajnów” w dodatkach nadzwyczajnych: „Bejlisa
uniewinniono - morderstwo rytualne udowodnione!”. A w kilka tygodni
po wyroku czarnosecinny Sojuz Russkogo Naroda wydał broszurkę pt.
„Wspomnienie o zamęczonym przez Żydów Andriuszy Juszczyńskim”.13
Ale wracam do zaburzeń studenckich w Petersburgu. Jednym z biegłych, powołanych w procesie Bejlisa przez oskarżenie, był profesor
medycyny sądowej uniwersytetu petersburskiego Kosorotow. Orzekł
on - w przeciwieństwie do biegłych obrony - że ponieważ sekcja zwłok
ofiary nie znalazła śladu krwi w żyłach, przeto należy dojść do wniosku,
że celem mordu mogło być „wykrwawienie”. Kosorotow nie wdawał się
w żadne domysły rytualne, ale po prostu wydał opinię na podstawie
kłutych ran i faktu niemal całkowitego braku krwi w zwłokach. (Opinia
ta nie powinna była zaskoczyć obrońców, skoro jedną z wersji obrony - co prawda nie podtrzymaną na rozprawie - było przypuszczenie,
że morderstwa mogli dokonać zwykli przestępcy „pod Żyda”, tj. przez
zadawanie ran, które stwarzały pozory „dziecka od żydów kłutego igiełkami” - w celu wywołania rozruchów wśród ciemnych mas i pogromu).
- Opinii liberalnej wystarczyło jednak, że Kosorotow wydał inną opinię,
niż jego koledzy - biegli wezwani przez obronę. Szczególnie oburzyła się
młódź akademicka, której olbrzymia większość nastrojona była w owych
13

Po rewolucji 1917 roku powołana przez Rząd Tymczasowy „nadzwyczajna
komisja śledcza” wykryła, że zamkniętym w ciągu 34 dni w gmachu sądowym
członkom ławy przysięgłych w sprawie Bejlisa usługiwali, za zgodą prezesa
sądu okręgowego, przebrani w mundury woźnych sądowych żandarmi.

370

pawlikowski_dziecinstwo.indd 370

2011-11-29 02:33:42

Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego

czasach postępowo i liberalnie. Gdy Kosorotow po powrocie z Kijowa
przyszedł do uniwersytetu, urządzono mu kocią muzykę. Musiał przerwać wykład i uciec z auli. Kocia muzyka zmieniła się w demonstrację
i wylała się na ulicę. Zjawiła się policja. Demonstrantów mitygował
- dyplomatycznie i taktownie - policmajster „Bazylówki” Władysław
Władysławowicz Galle, późniejszy dygnitarz policji państwowej w Polsce
niepodległej. Tadzio przegapił demonstrację i gdy zjawił się nazajutrz
w uniwersytecie rozruchów już nie było. Ale woźni przy wejściu skrupulatnie badali legitymacje studenckie, w dziedzińcu zaś biwakował
oddział policji konnej. W związku z tym tygodnik satyryczny „Nowyj
Satirikon” umieścił taki dowcip. Ktoś pyta studenta: „Czy dużo słuchaczów na wykładzie Kosorotowa?” - „Cały wagon” - brzmi odpowiedź.
„Jak to wagon?” - „No tak: czterdziestu ludzi i osiem koni konnej policji”.
(Pointa dowcipu była zapożyczona z napisu na rosyjskich wagonach
towarowych „40 ludzi i 8 koni”).
Przez kilka pierwszych tygodni Tadzio, jako nowicjusz niezorientowany
jeszcze w technice studiów na wydziale prawa, pilnie chodził na wykłady. Chodził na wykłady profesorów „popularnych”, a więc przede wszystkim Leona
Petrażyckiego, który niedawno ogłosił w liberalnej gazecie „Riecz” dowcipny,
a poparty żelazną logiką prawniczą artykuł wykazujący nonsens oskarżania
Żydów o morderstwa rytualne. O ile więc Kosorotow był bojkotowany i aula,
w której wykładał, świeciła pustkami, o tyle na wykłady Petrażyckiego waliły
tłumy. Miejsca siedzące zajmowano na długo przed wykładem. Przychodzili
studenci z innych wydziałów, którzy nic z wykładu nie rozumieli, ale od
początku do końca cierpliwie i pryncypialnie łypali oczami. Petrażycki, Polak
rodem ze szlachty guberni mohylowskiej, był uczonym światowej sławy, który
zrewolucjonizował teorię prawa (wykładaną na uniwersytecie petersburskim
pod nazwą „encyklopedii” prawa). Ogłosił dwa grube tomy pt. „Wstęp do teorii prawa i moralności”. Tytuł ten przerażał nowicjuszów - jeśli „wstęp” składa
się z dwóch olbrzymich tomów, to jakże będzie wyglądała sama „teoria”? Na
szczęście Petrażycki dalszych tomów nie wydał.
Według rozkładu nauk uniwersyteckich, „encyklopedia” Petrażyckiego należała do pierwszego roku studiów. Był to oczywiście wielki błąd. Czy młokos,
który jeszcze rok temu ściągał spod ławki rozwiązanie zadań algebraicznych
z pożytecznego „klucza”, dojrzał do zrozumienia mądrych a subtelnych wywodów genialnego prawnika? Rzecz jasna, że nie! Toteż w praktyce tylko znikoma mniejszość studentów prawników (a było ich wtedy przeszło 5 tysięcy)
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uczyła się z grubych tomów dzieła „popularnego” Petrażyckiego i tylko garstka bohaterów nauki odważała się iść do niego na egzamin. Większość uczyła
się teorii prawa z łatwych podręczników innych profesorów - przeważnie
miernot - i u tych miernot zdawała egzaminy. Popularność Petrażyckiego
była więc raczej objawem owczego pędu młodzieży postępowej. W tej popularności było niemal coś mistycz-nego. Petrażycki bowiem wykładał nie
tylko zawile, ale nudno. Mówił głosem monotonnym, cichym, kiwając w takt
słów trzymanym w ręku ołówkiem. Sam zdawał sobie sprawę, że jest mówcą
marnym. Rok rocznie rozpoczynał wykłady od takiego wstępu:
- Proszę mi wybaczyć mój sposób mówienia, ale chodzi o to, że myślę
po polsku, tłumaczę myśl moją w głowie z polskiego na niemiecki, potem
z niemieckiego na rosyjski i dopiero mówię po rosyjsku.
Istnieją poszlaki, że biedni pierwszoroczniacy ten tylko wstęp z jego
wykładów rozumieli. No i rozumieli może jeszcze przykład, który przytaczał jako ilustrację stworzonego przez siebie pojęcia prawa „intuicyjnego”: prawo intuicyjne nakazuje nam zapłacić prostytutce umówione
honorarium, taki bowiem nakaz nie jest ani nakazem prawa obiektywnego, ani nakazem moralności... W każdym razie Tadzio, choć wcale nie
tępy, przeczytał i w pełni ocenił dwa tomy Petrażyckiego dopiero w kilka
lat później, gdy był już ukończonym prawnikiem.
Innym popularnym wykładowcą był profesor ekonomii politycznej,
Tuhan-Baranowski. W panującym systemie reakcji politycznej i wobec
sprowadzenia do zera autonomii akademickiej był on poniekąd paradoksem.
Należał w Rosji do grupy tzw. legalnych marksistów, i zarówno jego wykłady,
jak pięknie napisany podręcznik były od początku do końca w duchu teorii
ekonomicznych Marksa. Czyż to nie był paradoks, że profesor wykłada
ekonomię w duchu socjalistycznym (a przecie wtedy partie socjalistyczne
uchodziły za nielegalne), a za oknami biwakuje policja konna? Marksizm
Tuhan-Baranowskiego był szczególnym magnesem dla studenterii, której
olbrzymia większość skłaniała się ku socjalizmowi, czyli tej teorii społecznej,
z której Tadzio wyzwolił się po przejściu do drugiej klasy gimnazjum.
Zresztą w r. 1913 popularność Tuhan-Baranowskiego nieco przygasła.
W roku poprzednim w kopalniach złota nad Leną wybuchły strajki i rozruchy górników. Rozruchy stłumiono siłą zabijając kilkunastu robotników. I oto wyszło na jaw, że marksista Tuhan-Baranowski jest akcjonariuszem kopalni leńskich. Gdy wieść o tym rozeszła się wśród studentów,
jeden z nich przerwał krasomówczy wykład profesora pytaniem:
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- Profesorze, dlaczego mówi pan tak pięknie a postępuje tak podle?!
Wybuchła wrzawa i kocia muzyka. Interweniowała policja. Wkrótce
jednak burza w świecie liberalnym ucichła. Tuhan-Baranowski ogłosił
w gazecie wyjaśnienie, które uznano za wystarczające. Przebaczono mu
akcje kopalni złota, podobnie jak dziś robotnicy socjalistyczni przebaczają swym przywódcom ich piękne dochody i zbytki.
Jeszcze innym popularnym profesorem był wykładowca historii filozofii prawa Reisner. Chodzono tłumnie na jego wykłady, bo mówił pięknie.
Uchodził za najbardziej złotoustego mówcę wśród profesorów. Ale bano
się go piekielnie jako egzaminatora. Nie dość, że stawiał zły stopień studentowi, lecz pastwił się jeszcze nad biedakiem szydząc:
- Proszę mi szczerze powiedzieć: czy ma pan jakiekolwiek zainteresowania? Czy zajrzy pan czasem do książki lub gazety? Czy zdaje sobie pan
sprawę z faktu, że jest pan doskonałym okazem niedorozwoju społecznego?
Po rewolucji październikowej 1917 Reisner był pierwszym humanistą petersburskim, który z punktu i bez zastrzeżeń przeszedł na wiarę sowiecką.
Miodowy okres uniwersytecki Tadzia trwał tylko kilka tygodni.
Wkrótce starsi koledzy, a wśród nich „wieczny student” Władek Krecz
z Mińszczyzny rodem, wyjaśnili mu jak bardzo nieroztropnie robi chodząc na wykłady.
- Na wykłady chodzą albo idioci, którym trzeba wszystko wkładać
łopatą do głowy, albo ludzie, którzy nie mają nic lepszego do roboty.
Są doskonałe podręczniki. Nauka z podręcznika stoi wyżej od nauki ze
słuchania wykładów, bo pobudza do refleksji i samodzielnego myślenia.
Słuchanie wykładów jest ordynarną stratą czasu...
Tak pouczał Władek Krecz, i tak mniej więcej powtarzali inni doświadczeni studenci.14 Tadzio usłuchał dobrej rady i przestał chodzić na wykłady.
14

Tadeusz Ipohorski-Irteński ucieszył się bardzo, gdy w czterdzieści kilka
lat później znalazł potwierdzenie teorii Władka Krecza w wypowiedzi nie
byle jakiego autorytetu. Oto co pisze w swej książce „Iz wospominanij”
(Nowy York 1954) Wasilij A. Makłakow, wybitny polityk i prawnik rosyjski,
jeden z obrońców Bejlisa, zmarły na emigracji w r. 1957: „Stosunek mój
do systemu nauczania panującego w uniwersytetach a polegającego na
słuchaniu wykładów był zdecydowanie ujemny. Uważałem ten system za
barbarzyński. Skoro wymyślono druk i skoro posiadamy umiejętność czytania
i pisania, wystarczy nam przeczytać wykłady. W ten sposób wygramy na
czasie i rozumieniu. Na wyższych studiach o wiele ważniejsze i bardziej
produktywne są ćwiczenia praktyczne i seminaria. Tylko na nich profesorowie
dają studentom to, czego książka dać nie potrafi”.
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A studiowanie podręczników odłożył do okresu egzaminów, tj. do wiosny. Do uniwersytetu zaglądał tylko z konieczności: gdy zbliżał się termin
zapisu na wykłady lub egzaminy, płacenia wpisowego itp. Pewnego dnia
przebijając się przez fale studentów w korytarzu uniwersyteckim spotkał
się nos w nos z Władkiem. Obaj aż przysiedli ze śmiechu.
- Gdzieśmy się też spotkali! - wykrzyknęli obaj jednocześnie.
Na razie więc zajął się innymi aspektami życia petersburskiego.
Klubem studenterii polskiej w Petersburgu była Polska Kuchnia Studencka na Zabałkańskim prospekcie nr 20. Patronowana i subsydiowana
przez Towarzystwo Katolickie (organizację zresztą czysto polską), dawała
jadło smaczne, zdrowe i niesłychanie tanie. Najdroższa potrawa - befsztyk potężnych rozmiarów z najprzedniejszej polędwicy - kosztowała 30
kopiejek. Wazka zawiesistej zupy z kawałkiem sztukamięsy - 8 kopiejek.
Chleba wyśmienitego - razowca i sitkowego - było w bród i darmo.
Innymi słowy niezamożny student mógł zjeść smaczny obiad za nieprawdopodobną cenę 8 kopiejek. Podchodziło się najpierw do kasy, gdzie
prezes Kuchni kolega Aleksander Żyłko, późniejszy dygnitarz administracji wojewódzkiej w Wilnie, wydawał kwitek na odpowiednią sumę.
Z tym kwitkiem szło się do kuchni, gdzie przystojna, zaróżowiona pod
białym czepkiem kuchareczka rzucała plaster polędwicy na skwierczące
na patelni masło. Ze zdobytym befsztykiem wracało się do sali jadalnej,
szukając wolnego miejsca przy długich stołach zastawionych koszykami
z chlebem.
W dni powszednie stołownicy byli zawsze ci sami: Fedorowicz, syn
adwokata z Witebska, piastujący w Kuchni - obok wspomnianego Żyłki
- jakieś wysokie stanowisko. Wspomniany już wieczny student Władek
Krecz. Inny wieczny student Krasowski, noszący czerwony „dekiel” korporacji polskiej „Sarmacja”. Zawsze wytwornie i po cywilnemu ubrany
Byszewski z pobliskiego Instytutu Technologicznego. Również wytworny
Zdzisław Kleszczyński, który dopiero co stał się sławny dostawszy pierwszą nagrodę „Tygodnika Ilustrowanego” za wiersz o Józefie Poniatowskim
pt. „Książę”: Dużo było innych bywalców, lecz Tadzio nazwisk ich nie
znał lub nie spamiętał.
„Sarmata” Krasowski tłumaczył mu raz mechanikę duchowego przekroju Kuchni:
- Popatrz pan: przy każdym stoliku ludziska po swojemu zbawiają
Polskę. Tu obok nas - to stół endeków. Dalej - stół młodzieży postępowej.
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Jeszcze dalej - demokraci wileńscy zwani „krajowcami”. Dalej - młodzież, którą inne stoliki nazywają złotą młodzieżą, ale to zacne chłopy
- przeważnie z Wilna. A tamten stół przy fortepianie, to jedyny stół,
który nie zbawia Polski. Wręcz odwrotnie. To Litwini. Jest ich w Pitrze
grupka niewielka, więc przyjęliśmy ich gościnnie do Kuchni Polskiej.
Zaprenumerowaliśmy nawet dla nich pisemka litewskie, w których wymyślają nam od ostatnich. Rozumie pan - tu Krasowski uśmiechnął się
ironicznie - wyciągnięcie ręki, pierwszy krok, tradycje pięćsetletniej unii
i tak dalej... Okazało się jednak, że jest to miłość bez wzajemności. Litwini przychodzą tu, najadają się, rozmawiają ze sobą po litewsku, czytają
swoje gazety i wychodzą. Ani im w głowie pracować z nami społecznie,
lub choćby tylko współżyć towarzysko...
Tadzio spytał niedyskretnie:
- A pan... Czy pan też zajmuje się zbawianiem Polski?
Krasowski przymknął jedno oko:
- Mój drogi panie! Ja nikomu nie deptam po nagniotkach i nikomu
nie pozwalam deptać mi po moich. Oto cały mój program społeczno-polityczny.
Tadzio nieraz później - nawet po wielu latach - wspominał ten krótki
monolog wiecznego studenta Krasowskiego (którego nie należy utożsamiać z Arykiem Krasowskim wspomnianym w rozdz. XIX). Przy tej
okazji zrobił ciekawe spostrzeżenie. Tzw. złota młodzież hulała sobie,
popijała, grała w karty, flirtowała na zabój, pilnie chodziła na dziewczynki; jeszcze pilniej przysiadała fałdów, studiując do późnej nocy programy
wyścigowe i robiąc na marginesach tych programów znaki kabalistyczne.
Na ogół jednak pracowicie kuła przed egzaminami, przechodziła z kursu
na kurs i w ostatecznym wyniku kończyła studia. A w wieku późniejszym
statkowała się i nieraz dochodziła do poważnych stanowisk społecznych.
Młodzież „zbawiająca Polskę”, zwłaszcza ta jej kategoria, która zajęcie
zbawiania Polski rozpoczęła jeszcze na ławach gimnazjalnych, „klas” z reguły nie kończyła, a jeśli robiła karierę, to karierę zawodowych polityków
lub społeczników, tj. karierę, która nie wymaga ani wykształcenia, ani
większego rozumu. (Autor tej kroniki nie lubi krzywdzących uogólnień
i przeto zapisuje powyższe spostrzeżenie na wyłączną odpowiedzialność
Tadeusza Ipohorskiego-Irteńskiego).
W niedziele i święta do Kuchni przychodzili studenci, którzy w dni
powszednie stołowali się gdzie indziej. W takie dni Kuchnia stawała się
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klubem całej polskiej studenterii. Zjawiali się górnicy i cywilni inżynierowie. Zjeżdżali z dalekiego przedmieścia Leśne studenci Politechniki
i Instytutu Leśnego. Zaglądała śmietanka studencka z ekskluzywnego Instytutu Dróg Komunikacji. Ba, czasem widziało się mundury prawdziwej
arystokracji akademickiej - studentów Cesarskiego Liceum lub Cesarskiej Szkoły Prawa. Przychodzili gimnaziści klas wyższych. Zjawiała się
płeć nadobna - „kursistki” czyli słuchaczki wyższych kursów dla kobiet
(normalne wyższe zakłady naukowe były wtedy dla kobiet niedostępne).
Kursistki Polki w niczym nie przypominały anegdotycznych kursistek
rosyjskich - nie strzygły włosów i ubierały się schludnie, a nawet - przy
niedzieli lub święcie - elegancko. W takie dni w Kuchni bywało rojno,
gwarno i tłoczno. O miejsca przy długich stołach trzeba było walczyć.
A o rezerwowaniu miejsc nie było mowy, gdyż zapobiegliwy zarząd
Kuchni poustawiał na stołach tabliczki ostrzegawcze: „Zabrania się
zajmowania miejsc przez pochylanie krzeseł lub pozostawianie na
stole przedmiotów prywatnej własności”. Co pewien czas kolega Żyłko
lub inny członek zarządu obchodził stoły, odchylał pochylone krzesła,
a „przedmioty prywatnej własności” odnosił do kasy.
Tadzia najbardziej zainteresował stół „złotej młodzieży”. Zapoznał się
z członkami tego stołu szybko i wkrótce się z nimi zaprzyjaźnił. Przyjaźń
przypieczętowano oczywiście przy kieliszku. Abstynent zgorszy się, gdy
się dowie, jak bardzo wiele związków trwałej przyjaźni i równie trwałej
miłości powstało pod wpływem alkoholu. Ten dobroczynny wpływ
alkoholu nie został, moim zdaniem, dostatecznie „rozpracowany” w literaturze. Na ten temat można by napisać dłuższą rozprawkę, co niestety
nie wchodzi w zakres niniejszej kroniki. Tu powiem tylko, że przyjaźń
Tadzia z nowymi kolegami - zakropiona kolejkami wódki z „pikonem”
i kuflami mocnego zawiesistego piwa - przetrwała długie lata i skończyła
się tak, jak się kończy prawdziwa przyjaźń - śmiercią. Nawet otchłań lat
kilkudziesięciu, granic i oceanów nie zdołała oziębić tej przyjaźni.
Pamiętna dla Tadzia libacja odbyła się w małej restauracji przy zaułku
Fonarnym nr 6. Restaurację tę nazywano „polską”, gdyż w czasach zamierzchłych - jeszcze za poprzedniego pokolenia - służył w niej kelner
Polak, który dawno był umarł. Niemniej jednak siła tradycji była tak
wielka, że studenteria polska, należąca do kategorii młodzieży nie wylewającej kieliszka za kołnierz, w dalszym ciągu urządzała wypitki na
Fonarnym nr 6.
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Uczta odbyła się nie na sali ogólnej, lecz w gabinecie z uwagi na obecność dwóch gimnazistów w mundurach. Na stole zjawiła się wódka,
a w kącie - beczułka piwa. Toluś Rusiecki (spod Dokszyc) śpiewał przyjemnym tenorem arie operowe. Sewerek Odyniec o przydomku Bahrynowski (spod Mołodeczna), z profilu i kędzierzawych włosów podobny
trochę do Puszkina, deklamował własny utwór - pornograficzną tragedię
w pięciu aktach wzorowaną na podobnym (sekretnym) utworze Fredry.
Tragedia, nigdy zresztą nie zakończona - autor napisał tylko trzy pierwsze
akty - zawierała podobnie jak klasyczny pierwowzór Fredry, przedziwny
splot koturnowej oracji z najbardziej sprośnymi i ordynarnymi wyrazami. Tadzio, nie mogąc popisać się własnymi utworami tego rodzaju,
deklamował „Ojca Gaudentego” i „Rozmowę... z butem”. Władek Krecz,
najstarszy wśród grona, nadawał ton zabawie, a po licznych błaganiach
i molestacjach raczył zaśpiewać przyjemnym, choć nieco przepitym basso
cantante kuplety Mefistofelesa z „Fausta”. Wiktorek Korsak (spod Dzisny)
nie śpiewał i nie deklamował, lecz słuchał uważnie, śmiał się w odpowiednich miejscach i baczył, żeby kieliszki i kufle były pełne. Brat jego
Wojciech nie śmiał się wcale i rzadko się uśmiechał. Całe życie odznaczał
się niewzruszonym spokojem i powagą. Wszelkie zajęcia - nie wyłączając
konsumpcji alkoholu - traktował poważnie. Z gimnazistów byli obecni
Kiersnowski (imię zapomniane) i Mietek Goryniewski spod Dzisny.
Z Mietkiem miała Tadzia połączyć wielka przyjaźń na tle obopólnej pasji
łowieckiej. Przyjaźń ta przetrwała pierwszą wojnę, niepodległość, drugą
wojnę - aż się skończyła na emigracji przedwczesną śmiercią Mietka.
Gdy już się z czupryn porządnie kurzyło, rozmowa stała się ogólna,
to jest każdy starał się przekrzyczeć sąsiada. Wątek rozmowy rwał się,
by co czas pewien przejść w intonację pieśni chóralnej, w której Kręcz
był „zapiewałą”, tj. solistą rozpoczynającym każdą zwrotkę. Nie obyło się
bez niewinnych docinków. Tak więc Wiktorek Korsak drażnił Sewerka
Odyńca dwuwierszem:
Coś przechodzi przez dziedziniec.
Czy to świnia, czy odyniec?
Na co Sewerek odcinał się popularnym przysłowiem litewskim:
Co gruncik,
To Skirmuncik.
Co krzaczek,
To Korsaczek.
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Uczta zakończyła się ogólnym bruderszaftem i zapowiedzią, że nazajutrz całe towarzystwo spotka się na „biegach”.
„Biega”, czyli wyścigi kłusaków, odbywały się jesienią, zimą i wiosną na
placu Siemionowskim przy Zagorodnym prospekcie. Trwały od popołudnia do późnego wieczora. Gdy zapadał wczesny zmierzch petersburski,
nad polem wyścigowym wisiała łuna lamp łukowych widoczna z daleka.
Jak powszechnie wiadomo, wyścigi istnieją dzięki totalizatorowi i dla
totalizatora. Gdyby skasować totalizator, trybuny świeciłyby pustką i na
wyścigi przychodziła garstka sportowców i hodowców. W porównaniu
z wyścigami koni galopujących (które się w Rosji nazywają „skaczkami”
i odbywają w sezonie letnim) totalizator na „biegach” jest niesłychanie
podniecający, hazardowy, pełen niespodzianek. Chodzi o to, że kłusak
(rysak), zaprzężony w lekką dwukółkę, musi biec kłusem. Jeśli zagalopuje, zawodnik traci od razu kilka długości, gdyż siedzący na dwukółce
dżokiej-woźnica musi konia hamować, by go z powrotem w kłus wprawić. Nadto koń ma prawo w ciągu jednego zawodu zagalopować tylko
dwa razy - za trzecim razem zostaje zdyskwalifikowany. Również dyskwalifikuje konia zagalopowanie na finiszu. Stąd niepodzianki i pokusa
do oszustw. A oszustwo bardzo trudno jest wykryć: jak udowodnić, że
koń wpadł w galop wskutek jakiejś sztuczki woźnicy, a nie z własnej
i nieprzymuszonej fantazji? Toteż nie bywało dnia „biegów” bez kilku
fuksów. Wypłata w totalizatorze po 400 rubli za 10 zdarzała się dwa trzy razy dziennie. Wtedy trybuny dygotały od wrzasków i tupotu nóg
zawiedzionego tłumu i rozlegały się okrzyki: „Żuliki, żuliki!”.
Pewnego dnia Tadzio i jego przyjaciele byli świadkami niebywałego
fuksa. Do zawodu stanęło przeszło dziesięć dwukółek. Na jednym z zakrętów dwie prowadzące dwukółki zaczepiły się kołami i wywróciły. Tylne
nie zdążyły zahamować i wpadły na „pobojowisko”. Powstał zamęt i „kasza”. Tymczasem najsłabszy koń, dotąd smutnie kłusujący daleko w tyle,
wyprzedził „kaszę” i wśród nieopisanych wrzasków tłuszczy przyszedł
do mety. Harmider, wśród którego górowały krzyki „unieważnić wyścig”
przybrał takie rozmiary, że się zdawało, że solidne trybuny nie wytrzymają tupotu tysięcy obcasów i zawalą się. Harmider trwał pół godziny,
bo całe pół godziny sędziowie naradzali się. Widocznie była między nimi
różnica zdań, czy wyścig unieważnić, czy też przyznać pierwszą nagrodę
biednemu fuksowi. Gdy wreszcie wywieszono sygnał uznający fuksa za
zwycięzcę, na trybunach wybuchła krótka furia - krótka, bo uwagę zajął
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wyścig następny. Jak się później okazało, za owego fuksa płacono 2400
rubli za 10, czyli małą fortunę.
Nowi przyjaciele Tadzia byli zapalonymi graczami na „biegach”.
Towarzyszył im chętnie, ale grał rzadko i skromnie. Choć miał okresy
zapału do gry hazardowej i wtedy namiętnie grywał w oczko lub
„szmena” (chemin-de-fera), wyścigi jakoś go nie podniecały. Często też
zamiast patrzeć na tor, do którego były przykute oczy kilkutysięcznego
tłumu, odwracał się i obserwował twarze graczy. Podziwiał jak bardzo
hazard zmienia ludzi. Tak np. nie poznawał Tolusia. Przyjemne jego
rysy zmieniały się w wykrzywioną maskę, a łagodne oczy nabierały
„demonicznych” błysków. Jeszcze gorzej, bo śmieszniej, wyglądała twarz
Krecza. Wyprawiał niesamowite grymasy, gdyż miał przesąd, że trzeba
papierosem bez przerwy trzymanym w ustach „popychać” swego konia
i „odpychać” konie przeciwników.Na twarzy Wojciecha Korsaka rozlany
był spokój. Również spokojnie wyglądał, czy też udawał spokój Mietek
Goryniewski, który, choć jeszcze sztubak, już - jak mówili koledzy - „pozował na Anglika”.
Czasem zdarzały się sceny komiczne. Tak np. jakiś pan ubrany w bogate futro z kołnierzem bobrowym wpadł z powodu przegranej „faworyta”
(pewniaka) w taką wściekłość, że zaczął zionąć potokiem najbardziej ordynarnych „macierzystych” przekleństw rosyjskich. A towarzysząca mu
dama, piękna i elegancka, nie tylko się nie zgorszyła treścią połajanek,
lecz starała się uspokoić pasjonata łagodnym potakiwaniem:
- Tak, istotnie, wielka przykrość...
Innym razem za plecami Tadzia stał również bogato ubrany pan o typie
południowym, z dokładnie ogolonym na niebiesko podbródkiem, bardzo „nobliwy”. Zdawał się wcieleniem flegmy i opanowania. Rozmawiał
półgłosem z sąsiadem, cedząc słowa najczystszym akcentem rosyjskim.
I oto w pewnej chwili ten posąg dystynkcji ożył i wrzasnął zupełnie nie
po rosyjsku:
- Er nimmt die Lentoczkie!
(„Lentoczką”, czyli wstęgą, nazywano wewnętrzną granicę toru; koń,
który biegł tuż przy tej wstędze, miał na /ukrętach oczywistą przewagę
nad współzawodnikami).
Gimnazistów w mundurach nie puszczano na „biega”. Toteż Kiersnowski i Goryniewski przychodzili na wyścigi w ubraniach cywilnych.
Kiersnowski kupił sobie garnitur cywilny na tzw. „Tołkuczym rynku”,
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popularnie zwanym „Tołkuczką”. „Tołkuczka” - dosłownie: tłok, ścisk
- była udziesięciokrotnionym Kercelakiem. Można tam było sprzedać
i kupić wszystko: od antyków i biżuterii do połamanych mebli i najohydniejszej starzyzny. Oszczędne gospodynie robiły tam okresowe zakupy,
złodzieje zaś sprzedawali rzeczy kradzione. Były tam też sklepiki nowych
ubrań gotowych. Garnitur Kiersnowskiego był nowiutki i kosztował jedenaście rubli. Nabywca paradował w nim tylko jeden dzień. Zgrał się na
„biegach” doszczętnie i zaniósł nazajutrz ubranie do lombardu. W lombardzie, gdzie szacownicy zwracali uwagę raczej na całość szwów i brak
połysku na łokciach, niż na gatunek materiału, wydali mu pożyczkę pod
zastaw garnituru w kwocie dwunastu rubli. Kiersnowski zarobił więc na
transakcji całego rubla, czyli równowartość kilku skromnych obiadów
w Kuchni. Dużo było śmiechu z tego powodu. Władek Krecz zaproponował założyć wielki interes kupowania gotowych ubrań na „Tołkuczce”
i zakładania ich w lombardzie.
Pan Irteński przyjeżdżał do Petersburga co najmniej raz na miesiąc
i wtedy fundował Tadziowi teatr. Szli więc do Aleksandrińskiego Teatru
na „Rewizora”, w którym sławni Warłamow („diadia Kostia”) i Dawidow - i z potężnej tuszy i ze wspaniałej gry aktorskiej dwaj petersburscy
Mieczysławowie Frenkle - dawali niezapomniany koncert. Tadzio widział później „Rewizora” w wykonaniu zespołu Moskiewskiego Teatru
Artystycznego; był to też prawdziwy koncert, który jednak nie zaćmił
klasycznej gry Warłamowa i Dawidowa. Albo szli do tejże „Aleksandrinki” na pełen nastroju „Wiśniowy sad” Czechowa. Albo - a była to uczta
szczególnie kosztowna - szli do Teatru Marijińskiego na „Eugeniusza
Oniegina”. Miejsca w tym teatrze były niemal na wszystkie przedstawienia zaabonowane na cały sezon i pan Irteński musiał zapłacić trzykrotną
cenę kupując bilety przez portiera hotelowego. Partię Leńskiego śpiewał
sławny Sobinow. Jego aksamitny, zlekka nosowy tenor wprawiał damy
petersburskie w ekstazę zbliżoną do histerii.
Z Tolusiem Rusieckim chodził Tadzio do drugiego teatru operowego,
tzw. „Muzykalnej Dramy”, gdzie bilety były tańsze i łatwe do nabycia.
„Muzykalna Drama” starała się zmodernizować wszystko: dekoracje,
kostiumy, tekst. Dekoracje, wzorowane zresztą na moskiewskich
inscenizacjach Stanisławskiego, bywały nieraz tak piękne, że oklaski
witały podniesienie się kurtyny. Mefisto w „Fauście” paradował nie w klasycznym stroju mefistofelowskim, lecz w stroju zwykłego rycerza i tylko
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demoniczna maska szminki kazała się domyślać, że to nie jest zwykły
rycerz, ale sam diabeł. W pierwszym akcie nie wyłaził z dziury w podłodze, lecz wchodził normalnie przez drzwi. W duecie przed kościołem
śpiewał nie nad karkiem Małgorzaty, lecz grzmiał gdzieś z góry - niewidzialny - ukryty w zakamarku galerii. Wszystko to było nowe, niezwykłe,
podniecające. Jedynie inscenizacja „Carmen” budziła - nawet u młodych
adeptów opery - pewne zastrzeżenia. Żołnierze w pierwszym akcie mieli
dlaczegoś współczesne mundury khaki, Escamillo zaś przychodził do
karczmy Lillas Pastia nie w mundurze toreadora, ale w lekkim garniturze
letnim z panamą w ręku. (Ta ostatnia innowacja miała zapewne pewien
sens: należy wątpić, czy prawdziwi toreadorzy włóczą się po knajpach
nocnych w swych strojach „bojowych”). W „Pajacach” Canio ubrany był
w pierwszym akcie w jakąś bluzę kolorową i dopiero w trakcie śpiewania
swej sławnej „Vesti la giubba” wciągał powoli na ramię biały strój pajaca.
Pod koniec miesiąca, gdy z funduszami było krucho, chodziło się do trzeciego teatru operowego w „Narodnym (ludowym) Domu”. Tam orkiestra
i chóry były poprawne, lecz soliści - przeważnie starsi i wyaranżerowani
śpiewacy i śpiewaczki Teatru Marijińskiego, mający tytuł „zasłużonych
solistów teatrów cesarskich” - śpiewali zdartymi głosami i zgrywali się
po staroświecku. Czasem jednak w „Narodnym Domu” występowała
gościnnie jedna z gwiazd. Tak np. tam widział Tadzio - po raz pierwszy
i ostatni w życiu - wielkiego Szalapina. „Carmen” była i pozostała najulubieńszą operą Tadzia. Przyjaciele śmieli się i wzruszali ramionami, gdy
im mówił, że był na „Carmen” trzydzieści kilka razy. „Carmen” na scenie
„Narodnego domu” szczególnie wraziła się w pamięć Tadzia. W roli
tytułowej występowała stara i otyła śpiewaczka, w której głosie czuć było
wprawdzie świetną szkołę i przebłyski dawnego bogactwa, ale który teraz
był zachrypnięty i słaby. Przykro było patrzeć jak w pierwszym akcie
podskakiwała na sztywnych nogach imitując temperament młodej i giętkiej robotnicy fabryki cygar. A na widowni rozległy się bezczelne śmiechy
i nawet gwizdy, gdy w drugim akcie podrygiwała na miejscu, czarując
swym tańcem podtatusiałego Don Jose. W przerwie Władek Krecz, który
był starym petersburżaninem, trącił Tadzia mówiąc:
- Patrz, tam w pierwszym rzędzie stoi Awerczenko.
Arkadiusz Awerczenko był znakomitym humorystą i redaktorem
słynnego „Nowego Satirikona”. Przyjaciele dziwowali się, co też mogło
pociągnąć światowca Awerczenkę na tę parodię „Carmen” w poczciwym
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domu ludowym. W tydzień później przyszło rozwiązanie zagadki.
Najbliższy numer „Nowego Satirikona” był niemal w całości poświęcony
„Carmenie”. Zjadliwą „recenzję” pióra samego Awerczenki ilustrowały
jeszcze zjadliwsze karykatury śpiewaków.
Petersburg roił się od teatrzyków rewiowych. Najbardziej popularne
były dwa - „Kriwoje Zierkało” i „Troicki Teatr”. Dyrektorem literackim
„Kriwego Zierkała” był Jewreinow, którego sztukę „To, co najważniejsze”
grano w Teatrze Polskim w początku Polski niepodległej. Parę lat przedtem robiła furorę w teatrzyku Jewreinowa parodia opery „Wampuka”.
W sezonie 1913-1914 dwa przeboje nie schodziły z afisza. Pierwszym
była „Uroczysta akademia ku czci Koźmy Prutkowa”. (Koźma Prutkow
był w połowie XIX w. pseudonimem spółki autorskiej hr. Aleksieja K.
Tołstoja i braci Żemczużnikowów. Prutkow jest wciąż bardzo popularny w Rosji. Konwencjonalna historia literatury uważa go za satyryka
i parodystę. Są jednak tacy, co się dopatrują w nim cech „surrealizmu”).
Drugim przebojem był pierwszy akt „Rewizora” w pięciu inscenizacjach:
normalnej, Stanisławskiego, futurystów, Maxa Reinhardta i - Maxa
Lindera.15 Zwłaszcza parodia inscenizacji Stanisławskiego była dowcipnym wyszydzaniem zbytniej dbałości sławnego reżysera moskiewskiego
o szczegóły realistyczne: aktorzy mówili z akcentem ukraińskim, przez
scenę przebiegała pokojówka z nocnikiem przykrytym fartuchem, sędzia-myśliwy przychodził w towarzystwie żywego psa. Teatrzyk „Troicki”
nie miał pretensji do wielkiej sztuki groteskowo-parodystycznej. Dawał
jednoaktówki, np. zabawny „Jubileusz” Czechowa, scenki baletowe, lekkie skecze. Wśród nich olbrzymim powodzeniem cieszył się - nie tylko
w Petersburgu, lecz w całej Rosji - „Iwanow Pawieł” przedstawiający
przedegzaminowe i egzaminowe udręki gimnazisty.
Tadzio przeżywał wtedy okres pisania wierszy, co jak wiadomo zdarza
się w najlepszych rodzinach. Na tym tle zbliżył się z Sewerkiem Odyńcem, który prócz utworów pornograficznych pisywał też wiersze poważne. Petersburg żył wtedy pod znakiem futuryzmu. Symboliści odeszli
chwilowo w cień. We Włoszech zjawił się Marinetti. On, czy któryś z jego
naśladowców, wprowadził modę noszenia jaskrawych kaftanów, malowania policzków i wkładania do butonierki rzodkiewki zamiast kwiatu.
Z Włoch futuryzm przyszedł do Petersburga. Widywało się na ulicach
dżentelmenów z wymalowanym czarnym wężykiem na kredowym tle
15

Max Linder - słynny komik filmowy przed r. 1914.
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policzka. Raz na Newskim Tadzio spotkał przystojnego olbrzyma w przeraźliwie malinowym kaftanie. Okazało się, że był to sam Majakowski.
Chodził parę razy z Sewerkiem na wystawy obrazów futurystycznych.
Wśród malowideł tak bezczelnych, że wobec nich Picasso byłby czymś
w rodzaju Siemiradzkiego, powszechną uwagę zwracał jeden „obraz”. Była
to oprawiona w ładne ramki deszczułka, w której środku tkwiła przybita
autentycznym gwoździem autentyczna zdechła mysz. U dołu widniał napis „Nature morte”. Kawał był z gatunku tzw. śmierdzących, ale z punktu
widzenia epatowania burżujów - niezły. Bywali też na poetyckich wieczorach autorskich. Chodzili na „poezo-koncerty” Igora Siewieranina, który
swe utwory deklamował śpiewnym głosem. Siewieranin w owym czasie
wyzwolił się już był z kompanii futurystów, przezwał się „ego-futurystą”,
zerwał przyjaźń z Majakowskim i stawał się samodzielnym, naprawdę
wielkim poetą - jakże niesłusznie lekceważonym przez współczesną
krytykę. Na wieczorach „prawdziwych” futurystów autorzy wymyślali
siedzącej w parterze publiczności od ostatnich, a nawet (dosłownie!) pluli
na pierwsze rzędy. Na Boże Narodzenie 1913, gdy Tadzio był w Mińsku na
feriach, futuryści petersburscy zamyślili urządzić „choinkę futurystyczną”. Na zabawę wdarła się kupa robociarzy, podobno pijanych i podobno
podburzonych przez Sojuz Russkogo Naroda. Robociarze zdemolowali
lokal i mocno poturbowali „bluźnierców”. Prasa liberalna stanęła w obronie futurystów i nawymyślała czarnosecińcom za podjudzanie ciemnych
mas przeciwko wolności sztuki. Prasa prawicowa pochwaliła robotników
za zdrowy odruch przeciw fali bluźnierstwa i chamstwa.
Tadzio i Sewerek pilnie czytali wiersze futurystyczne. Były to najczęściej steki „neologizmów” nie tylko nie powiązanych i niezrozumiałych,
ale w ogóle pozbawionych wszelkiego sensu. Np. jeden wiersz zaczynał
się w ten sposób:
Samowaczest’ samowitost’ samowuk
Lubowaczest’ lubowitost’ lubowuk
Kak pauk.
Inny wiersz zajmował całą stronę a składał się z 3 wykrzykników,
3 pytajników i 2 „wyrazów”: „ksi-psi”.
„Nowyj Satirikon” starał się walczyć z zalewem futurystycznej bzdury.
Umieścił m.i. taką opowiastkę. Młody poeta futurystyczny - grożąc lufą
rewolweru - deklamuje swój utwór wystraszonemu redaktorowi tygodnika literackiego. W utworze tym jest zdanie: „całowałem owal czaszki!”
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W tym miejscu poeta przerywa deklamację i krzyczy: „Całowałem owal
czaszki! Czy rozumie pan tę rozkosz?!”. Na to redaktor odpowiada z pokorą: „Nie rozumiem. Skądże mam rozumieć?... Ot, żyło się całe życie bez
żadnej przyjemności”...
Stosunek autora niniejszej kroniki do futuryzmu (a przez „futuryzm”
rozumiem nie tylko ów poczciwy futuryzm sprzed czterdziestu kilku
lat, lecz w ogóle wszelkie „nowe” i „abstrakcyjne” kierunki w poezji
i sztukach plastycznych - jakkolwiek się dziś nazywają) jest jak tego
anegdotycznego redaktora: „Nie rozumiem i nie chcę całować owalu
czaszki”. Wiem, że zdradzam, że przeszkadzam, że tamuję progresy, że
nie dorosłem do poszukiwań nowych kierunków (po rosyjsku: „iskanij”),
a jednak powtarzam: nie rozumiem. Niedawno w artykule pewnego
pisarza polskiego na emigracji wyczytałem co następuje. „Pierwszych
futurystów obrzucaliśmy zgniłymi jajami (w Petersburgu było akurat
odwrotnie; przypisek mój) za ich zuchwałą arogancję... (Futuryzm)
oburzał zupełnym zerwaniem z tradycją, a nie brakiem logiki, bo logiki
nie ma także w „Romantyczności”, którą się zachwycamy, ale która była
gorsząca dla klasyków warszawskich. ...jeśli (prawda) zaskakuje nas
czymś nowym, niezwykłym, nieortodoksyjnym, buntujemy się, bo „nie
rozumiemy”. Tak jak pies „nie rozumie” swej fotografii, bo nie jest trójwymiarowa i... bo nie pachnie psem”. Daruję autorowi końcowe zdanie
o psie i trójwymiarowości, bo jest zabawne. Ale na analogię do „Romantyczności” odpowiem: ej, czyżby?... „Ballady i romanse” z miejsca podbiły i oczarowały szerokie rzesze czytelników, a oburzyły tylko szczupłe
grono ówczesnych „literaturoznawców” - recenzentów warszawskich.
Dziś mamy widowisko całkiem odwrotne. Czytelnik, jeżeli nie jest
snobem, odwraca się od futuryzmów wszelkiego autoramentu - w najlepszym razie ze wzruszeniem ramion, recenzenci natomiast, przymykając
oczy na bzdurę, doszukują się w niej buntu, rewolucji i szukania nowych
dróg.
Gdy się zbliżyły ferie świąteczne, Tadzio wracał do Mińska w nastroju
przyjemnego podniecenia. Z listów Kasi Niesiołowskiej wiedział, że się
wybiera na karnawał do Mińska i wiele przyjemnych rzeczy obiecywał
sobie z tego spotkania po półrocznym niewidzeniu. Myślał też o tym, jak
to będzie opowiadał młodszym kolegom niestworzone historie o swych
przygodach petersburskich. Wreszcie - rzecz jasna - przyjemnie było
wracać na łono rodziny i kraju lat dziecinnych po trzech miesiącach
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spędzonych na dalekiej północy. Gdy ostatnie światła Petersburga znikły
i w oknie widział tylko iskry i odbicie własnej twarzy, starał się podsumować swe wrażenia petersburskie. Nie miał wątpliwości, że pokochał
Petersburg od pierwszego wejrzenia. Czuł jednak ze smutkiem, że była
to miłość bez wzajemności. Petersburg pozostawał imperialny, wyniosły,
w ametystową mgiełkę spowity, zimny i - obcy. Petersburg był jak kobieta,
która nas pociąga, bo opętała nam zmysły, ale i odpycha, bo wiemy, że ze
związku z tą kobietą nic dobrego dla nas nie wyjdzie.
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Rozdział XXVI

El choclo i Rawanicze

Już po krótkich wycieczkach do Warszawy, czy nawet Wilna, uderzała
Tadzia, gdy wracał do rodzinnego miasta, przeraźliwa małomiasteczkowość Mińska. Ale tamte powroty odbywały się latem, gdy parterowe
domki przedmieść i ulic bocznych chowały się w kędzierzawej zieleni,
gdy kwitły kasztany na skwerze i „bulwarach”, gdy dobrotliwe słońce
pozłacało brzydotę ulic głównych. No i zawszeć - wracając do Mińska
z Warszawy lub Wilna, wracał z prowincji do prowincji. Z prowincji lepszej do prowincji gorszej. Dopiero więc wjazd do Mińska w mroźny poranek grudniowy 1913 roku, po trzymiesięcznym pobycie w stołecznym
Petersburgu, był wstrząsem. Nędzne domki przedmieść wśród nagich
drzew. Jezdnia wygięta pałąkowato ku środkowi, jak grzbiet hipopotama,
i opadająca szkarpami ku rynsztokom. Drewniane chodniki. (Tylko najbardziej reprezentacyjne odcinki Zacharzewskiej i Gubernatorskiej miały chodniki asfaltowe). Śmieszne, zawieszone ukośnie na hakach szyldy.
Najbardziej jednak wstrząsnął nim widok tramwaju konnego zwanego
„konką”: maleńkie żółte pudełka, z odwiecznym „Koniakiem Szustowa”
po obu stronach dachu, podobne były raczej do zabawek dziecinnych,
niż do wehikułów użyteczności publicznej. Uderzył go również brak
samochodów. Co prawda w Petersburgu ilość pojazdów konnych była
też znacznie większa od samochodów, jednak w godzinach ożywionego
ruchu raz po raz mknęły po Newskim czarne lśniące „karetki”, których
kanty były nieraz zaokrąglone, dając tym jakby przedsmak późniejszych
linii opływowych. W biednym Mińsku istniały tylko cztery taksówki
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- śmieszne fordy na wysokich podwoziach - utrzymywane przez przedsiębiorczego inż. Zygmunta Święcickiego (stryja Icka). Były to zresztą
taksówki osobliwego przeznaczenia. Nikt nigdy nie korzystał z nich jak
z dorożek, natomiast w soboty i niedziele amatorzy jazdy trzaskającymi,
brzęczącymi i śmierdzącymi pojazdami - głównie gimnaziści - rozbijali
się w nich po głównych ulicach miasta ku podziwowi i zazdrości gawiedzi.
Pierwsze przykre wrażenie minęło jednak szybko. Rodzina była rodziną i dom był domem. Zapewne niejeden salon petersburski mógłby
pozazdrościć salonowi państwa Irteńskich. Na spłowiałym gobelinie
król Salomon po dawnemu witał królowę Sabę. W kątach brązowe dziewice dźwigały pozłacane kandelabry. Z jednej ściany Stanisław August
Bacciarellego spoglądał życzliwie na Aleksandra I Lampiego na drugiej
ścianie. Na skrzyni gdańskiej, przykrytej przetykaną złotem makatką
po dawnemu leżały dwa ciężkie tomy biblii Wujka z rycinami Augusta
Dorego. A na ścianie nad skrzynią gdańską uśmiechała się słodka twarzyczka, która długo uchodziła za Greuze’a, póki się nie okazało, że jest
tylko Angeliką Kauffman. Gorące i słodkie były uściski pani Irteńskiej,
Jadwini i „małego” Kazia, który już był zresztą uczniem czwartej klasy.
Minęła wilia. Minęło kilka przyjęć towarzyskich na średnią skalę
u pp. Irteńskich i w zaprzyjaźnionych domach pp. Święcickich, Uniechowskich, Torczyńskich, Wendorffów. Nadszedł karnawał, a z nim
rok 1914.
Był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Jeden ze znaków na niebie
był przewidziany i od dawna zapowiadany: całkowite zaćmienie słońca
w sierpniu tego roku. Ponieważ Mińsk miał leżeć w samym środku pasa
zaciemnienia, więc ludzie już na osiem miesięcy przed tym cudem niebieskim rozmawiali o nim w salonach miejskich i wiejskich, po dworach
i dworkach, a nawet w zaściankach. Rozmawiali rzecz jasna dopiero
wtedy, kiedy się wyczerpywały bardziej podniecające tematy rozmów
o bliźnich. Inny znak przyszedł nieoczekiwanie. W samym początku
karnawału na Mińsk i ziemię mińską spadła niespodziewana odwilż.
Zrobiło się ciepło jak w kwietniu. Śnieg tajał na oczach. Sanie zgrzytały po
grudzie na wsi i po kocich łbach w miastach. Z wyżej położonych poletek
spełzł śnieg i zazieleniła się ruń szmaragdowa. Rolnicy kiwali tylko głowami. A potem przyszedł huragan, jakiego najstarsi ludzie nie pamiętali.
Wyrywał z korzeniami drzewa słabsze, a mocniejsze łamał w połowie.
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Szedł kapryśnymi pasami. W niektórych uroczyskach lasu baćkowskiego
poczynił znaczne szkody - innych nie tknął zupełnie. Po huraganie i odwilży nastał mróz, ale bez śniegu: przedwcześnie zazieleniałe pola i łąki
zasrebrzyły się i z szmaragdowych stały się malachitowe. Nikt się zresztą
nie przejmował huraganem. Ożywili się tylko kupcy leśni, zawierając
z poszkodowanymi właścicielami lasów kontrakty kupna wiatrołomu.
Huragan miński nie był sprawą lokalną: w tym samym czasie Petersburg
nawiedziła wielka powódź, nie tak wprawdzie straszna, jak za czasów
Puszkina, ale największa od kilkudziesięciu lat.
Tadzio był całkowicie pochłonięty pierwszym w życiu karnawałem
„dorosłym”. Już wspomniałem w tej kronice, że dwa główne bale mińskie:
„ziemiański” i „panieński” były sprawą poważną. W pięknych kolumnowych salach klubu obywatelskiego zgromadziła się śmietanka towarzyska
sześciu gubernii litewsko-białoruskich oraz goście z Warszawy, Krakowa
i Poznania. Hotele były przepełnione. Gościnne domy prywatne pęczniały
od najazdu krewnych i przyjaciół. Poczciwe matrony mińskie gorszyły się
na widok strojów warszawianek wyciętych bardzo nieprzystojnie - głęboko
od góry i wysoko z boku i od dołu. W przerwach między tańcami uwijali
się - wśród wonnego bukietu dam i panienek - „zaprzysiężeni” starzy kawalerowie, bez których nie obeszła się ani jedna zabawa mińska. A więc pan
Paulin Załęski, ongiś bogaty światowiec warszawski, ponoć opisany jako
„Zakęski” w jednej z powieści Józefa Weyssenhoffa, dziś wyłysiały i zubożały szlachcic na prywatnej posadce w Mińsku, prawił damom bardzo
dystyngowane, choć nieco przaśne dusery. Pan Kazimierz Szczyt, ziemianin nigdy poza okresem karnawału w Mińsku nie bywający, skomponował
piękny madrygał rymowany, kazał go wydrukować na welinowym papierze i teraz rozdawał wszystkim paniom i panienkom z napisaną ręcznie
dedykacją z odpowiednim przymiotnikiem, np. „kryształowej pannie A”,
„płomiennookiej pannie B”, „wulkanicznej pani C” itp. Uwijał się też inny
stary kawaler - pan Kaszyc, którego przodek mieszkał zapewne w Jatrze
i dawał fajerwerk dla generała ziem podolskich. Nasz pan Kaszyc mieszkał
w majątku o innej nazwie, znany zaś był głównie z tego, że krążył o nim
wierszyk ułożony zresztą na któregoś z jego antenatów:
Tradry-tradry idzie zima,
U Kaszyca portek nima,
Złóżcie panny po złotemu,
Kupcie portki Kaszycemu.
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Nasz pan Kaszyc był zresztą człowiekiem bardzo zamożnym i miał
dolną garderobę w porządku.
Wreszcie od jednej grupy do drugiej chodził pan Kazimierz Wołłowicz,
brat „wielkiego” Wołłowicza ze Mściża, zubożały i bez określonego
zajęcia, ale ogromnie popularny w światku mińskim. Nazywano go
„wujaszkiem całego Mińska”, lub pieszczotliwie i z białoruska „dziadźką”. Był kochanym plotkarzem i chodzącą ustną kroniką wszelkich
wydarzeń towarzyskich. Miał zawsze niewyczerpany zapas pożytecznych
informacji: kto z kim flirtuje; z kim widziano pannę Basię w zacisznej
salce cukierni Żorża; ile tysięcy rubli i do kogo przegrał w „szmena” pan
Karol w ekskluzywnym pokoiku klubowym zwanym „kapliczką”; kto
z młodzieńców mińskich dostał choroby wenerycznej.
W karnawale 1914 roku Mińsk zdobył nowego znakomitego wodzireja
pana Taśka (Eustachego) Jelskiego z Grodzieńszczyzny. Był to młodzian
do tańca i do kieliszka. Przedstawiciele mińskiej linii rodu Jelskich wprowadzali go do salonów naszych w sposób osobliwy: po prezentacji brali na
stronę tego, komu Tasiek został przedstawiony, i szeptali poufnie: „Rodzi
się z Platerówny”. Amulet urodzenia nie był bez znaczenia, gdyż Tasiek
miewał maniery „jak się zdarzy”, zwłaszcza gdy był sobie dobrze podpił
przy kolacji. No ale czego się nie darowywało młodzieńcowi ubranemu
bez zarzutu i tańczącemu wyśmienicie, skoro się rodził z Platerówny.
A Tasiek był wodzirejem naprawdę znakomitym. Gdy prowadził mazura
lub kotyliona, nie tańczący panowie i panie szli na galerię, by z góry
podziwiać figury, które wodzirej potrafił, niby baletmistrz zawodowy,
malowniczo grupować, komenderując setką niesfornych par.
- Zupełnie jak w balecie - szeptano z uznaniem.
Pan Tasiek był bardzo krewki. Zdarzało się więc czasem, zwłaszcza
po paru butelkach szampana, że nawymyślał nieposłusznemu lub niezgrabnemu tancerzowi. W takich wypadkach nazajutrz do zaspanego
i niewytrzeźwiałego Taśka przychodzili sekundanci obrażonego żądając
satysfakcji. Dzięki zabiegom poczciwego pana Kazimierza Wołłowicza,
który biegał gorliwie z cukierni do cukierni i z mieszkania do mieszkania,
już przed południem dnia następnego cały Mińsk wiedział o zawisłej nad
życiem towarzyskim miasta groźbie krwawych zapasów. Do rozprawy
orężnej nie dochodziło jednak. Biorąc pod uwagę, że wodzirej-artysta,
któremu przeszkadzają w ciężkiej pracy, ma prawo się unieść, „zastępcy stron obu” zgadzali się na pokojowe załatwienie sprawy, spisywali
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protokół, po czym wszyscy szli na butelkę szampana do „Akwarium”.
(Zaznaczę w nawiasie, że pojedynki i w ogóle sprawy honorowe były dość
rzadkie przed pierwszą wojną. Mordobicia, biurokracja postępowania
honorowego, sądy honorowe i pukanina z pistoletów rozpowszechniły się
dopiero w okresie Polski niepodległej, gdy się dżentelmenów namnożyło,
a pojęcie honoru zdewaluowało).
Nie bal „ziemiański” jednak i nie bal „panieński” były clou karnawału
mińskiego w roku 1914. W ciągu kilku ostatnich sezonów odbywały się
w Wilnie w czasie karnawału tzw. „Achy”. „Ach” wileński był muzykalno-wokalno-taneczną imprezą na cele dobroczynne, w której brały
udział wyłącznie osoby „z towarzystwa”. Składał się z tańców - solowych
i grupowych - śpiewów, krótkich „skeczów” scenicznych, monologów,
kupletów satyrycznych itp. Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz, malarz
i redaktor złośliwego pisemka „Plotka Wileńska”, był głównym organizatorem „Achów”. On też układał kuplety i zapowiadał numery. O stronę
artystyczno-dekoracyjną dbał sam Ferdynand Ruszczyc. „Achy” miały
wielkie powodzenie i sława ich rozlewała się szeroko po ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nie dziw więc, że mińska śmietanka towarzyska od dawna zazdrościła Wilnu i przemyśliwała po cichu o własnym
mińskim „Achu”.
W karnawale 1914 idea mińskiego „Achu” miała się urzeczywistnić.
Sprawę ujął w swe ręce książę Hieronim Drucki-Lubecki („Herutek”),
któremu prawdopodobnie nie dawała spać przelotna sława tragedii
w pięciu aktach pt. „Szatan” (rozdz. X). Zabrał się energicznie do pracy,
zwerbował chętnych aktorów, sprowadził z Warszawy baletmistrza,
rozpoczął próby. Mińskiemu „Achowi” nadał nazwę „Wieczoru czarów”.
Impreza mińska nie była zwykłą rewią kolejnych numerów. Było to
widowisko fantastyczne, skomponowane przez ks. Hieronima. Od początku do końca „snu nocy mińskiej” w kącie sceny siedział znudzony
i rozczarowany młodzieniec w czarnym płaszczu - młody adwokat miński
pan Olgierd Daniłłowicz - którego dobra wróżka postanowiła rozweselić
i ochotę mu do uciech życiowych przywrócić przez zademonstrowanie
szeregu „czarów”. Na monotonne i rymowane skargi młodzieńca i na
skinienie dobrej wróżki (teksty były rzecz jasna pióra samego „Herutka”)
na scenie działy się dziwy. Cztery pary w białych perukach i strojach
z czasów któregoś z Ludwików pląsały pod melodię gawota „Rendez-vous”. Wśród nich najnowszy nabytek salonów mińskich - pomocnik
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adwokacki p. Władysław Raczkiewicz, świetny mazurzysta, lecz niezbyt
pewny siebie w tańcu stylowym, kroczył na sztywnych nogach jak żuraw.
Później córka „Herutka” znana pod zdrobniałym imieniem „Malilijki”
- panna hoża, choć nieco ciężkawa - zaprodukowała taniec bajadery.
Zresztą - jak na bajaderę - strój miała skromny i przystojny. Później panna Kasia Niesiołowska z panem Łaszkiewiczem odtańczyła jakiś taniec
dziwaczny z gatunku tańców, które modne są w ciągu jednego sezonu by
potem zginąć w niepamięci tak dalece, że nawet nazwy ich są doszczętnie
zapomniane. Później panna Zofia Sulżyńska z Janowa powiatu sieńskiego
odśpiewała z werwą i humorem szereg kupletów, zawierających dowcipne, lecz dobrotliwe przymówki do kilku znanych w Mińsku osobistości.
Autorem tych kupletów był wuj dr Marian Obiezierski. Dużo było innych
pięknych numerów, największą jednak sensacją było tango - oczywiście
na melodię „El Choclo” - wykonane przez Angielkę państwa Święcickich,
Miss Koch (wymawiaj: Kok) i Tadeusza Ipohorskiego-Irteńskiego. Poczciwa publiczność wszystkich amatorów oklaskiwała rzęsiście i długo,
po tangu jednak burza oklasków trwała tak uporczywie, że Miss Koch
i Tadzio musieli powtórzyć swój numer trzy razy.
„Wieczór czarów” był zakończeniem karnawału. Przedtem - na balach,
balikach i przyjęciach prywatnych - Tadzio uporczywie asystował Kasi
Niesiołowskiej. Wiele też miłych rzeczy zdążyli sobie oświadczyć w krótkich chwilach tańca przy dźwiękach modnego walca „Dorfkinder” lub
siedząc w jakiejś wnęce zacisznej i chłodząc się kruszonem. Dotąd jednak
flirt ich był bardzo niewinny i polegał głównie na niedomówieniach,
słodkich aluzjach, uśmiechach i spojrzeniach, które w mniemaniu zakochanych są powłóczyste, lecz zdaniem złośliwych obserwatorów - baranie.
Na „Wieczorze czarów” panowała, jak zwykle bywa „za kulisami”, pewna
swoboda artystyczna. Poczciwy „Herutek” kazał podać szampana, by
pokrzepić stremowane pary aktorów. Stało się, że pewnej chwili Tadzio
znalazł się sam na sam z Kasią w ciemnym kącie między dwiema płachtami kołyszących się na przeciągu dekoracji. Nie wiadomo dokładnie, jak
tam było i kto kogo „sprowokował” - dość że Tadzio długo trzymał Kasię
w objęciach „pokrywając” pocałunkami jej usta, szyję i ramiona. Kto wie
jak długo trwałby ich uścisk namiętny, gdyby nie rozległ się skrzeczący
głos „Herutka” zapowiadający kolejny numer programu. Tadzio puścił
Kasię i wyszedł na światło odurzony. Nie zdążył zrobić paru kroków,
gdy podbiegł do niego baletmistrz i z ironicznym uśmiechem podał
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mu szczotkę. Tadzio poczerwieniał: klapy i rękawy fraka wyglądały jak
wytynkowane. Okazało się, że Kasia smarowała gors i ramiona pudrem
płynnym. W czasie gorącego uścisku Tadzio omusknął dziewicę z bielidła, które zresztą nie było lżejsze od pyłków motylego skrzydła, gdyż
znikło z czerni fraka dopiero po długim i starannym szczotkowaniu.
Karnawał był krótki w tym roku i minął jak jedno mgnienie. Mińsk
opustoszał. Pan Irteński zapytał Tadzia z odcieniem ironii w głosie, kiedy
zamierza wracać do „klas” w Petersburgu. Odpowiedział, że chciałby
jeszcze wpaść na krótko do Baćkowa. Miał pewne projekty. Chodziło
mu nie tyle o odwiedzenie Baćkowa, ile o serię polowań zimowych na
grubego zwierza w Rawaniczach państwa Słotwińskich i w Uszy państwa
Rawów.
Rawanicze, położone o czterdzieści kilka wiorst na północno-zachód
od Baćkowa, były - po dobrach wielkoksiążęcych i dobrach Mikołaja
Radziwiłła (lub raczej jego żony) - zapewne największym majątkiem
prywatnym w Mińszczyźnie. O początkach fortuny Słotwińskich krążyły
legendy. Bąkano o przywłaszczeniu przez przodka obecnego właściciela
zastaw srebrnych uciekającego z Rosji Napoleona. Ponieważ jednak podobną legendę powtarzano o szeregu innych rodzin quasi-magnackich,
zapewne więc źródło wielkich bogactw ziemskich pp. Słotwińskich należało by wyjaśnić o wiele prościej. Do połowy ubiegłego wieku bogactwo
fortun ziemiańskich mierzono ilością ziemi ornej, a ściślej - ilością „dusz”
pańszczyźnianych ziemię tę uprawiających. Lasy przedstawiały wartość
tylko wtedy, gdy leżały tuż nad spławną rzeką. Lasy „głuche”, zdala od
spławnych wód położone, dawały miły cień wieszczom i ptakom i dostarczały rozkosznych wzruszeń myśliwemu, z gospodarczego jednak punktu
widzenia przedstawiały wartość znikomą - chyba że się znalazł osadnik
leśny, który chciał działkę lasu karczować i w pólko uprawne zmienić.
Właściciel takich głuchych borów i starzyn nie wiedział często ile ma
lasu. Stan rzeczy zmienił się gwałtownie, gdy na obszarze imperium
rosyjskiego zaczęła się gorączka kolejowa i drogi żelazne przecięły głuche
dotąd obszary leśne. Ziemianie - dotychczas uważani za „średnich” - stali
się nagle bogaczami.
Pradziad obecnego właściciela Rawanicz, tj. ten, który pamiętał
najazd napoleoński, był ziemianinem średnim. Obecny właściciel pan
Józef Słotwiński - który na wszelki wypadek wygrzebał sobie przydomek „Siegniew” - był już magnatem, a w początku bieżącego stulecia
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- najpierwszą partią w guberni. Wiele mamuś marzyło o wydaniu
córek za pana Józefa. Wybór jego padł na panienkę ze starego gniazda,
urodziwą lecz niebogatą - Marylkę Koziełł-Poklewską. Rodziła się ze
Świętorzeckiej i była kuzynką Tadzia. Oczarowała bogatego konkurenta blaskiem czarnych, blisko obok zgrabnego noska osadzonych
oczu, ładną figurką, uczesaniem a la gejsza (co bardzo pasowało do jej
typu urody) i miłym salonowym mezzo-sopranem, którym śpiewała
zarówno arie operowe, jak aryjki lekkie, w szczególności piosenkę
„Raz przyszedł w Japonii kraj, tam gdzie słynny jest port Nagasaki”.
Konkury odbyły się częściowo w Malinowszczyźnie Świętorzeckich.
W wiele lat później można było słyszeć aksamitny głosik Marylki śpiewającej „Raz przyszedł w Japonii kraj”, nagrany na staroświecki wałek
gramofonu pamiętającego początki kariery Edisona, a przechowywanego z pietyzmem w Malinowszczyźnie obok gramofonu najnowszej
marki i radia...
Rawanicze były dworem - dziwnym. Mieszkańcy jego zasługują przeto
na miejsce dość poczesne w galerii oryginałów litewskich. Oryginałowie
na ogół albo rodzą się oryginałami, albo stają się nimi z wyboru. Słotwińscy byli oryginałami z przeznaczenia. Gdyby Józio Słotwiński nie
był milionerem, lecz „obywatelem” na kilkudziesięciu włókach, i gdyby
Marylka nie była żoną milionera, lecz po prostu przylepną bruneteczką
z cichego dworku, zaślubioną szlagonowi na cichym dworku, nikt by
zapewne o nich w dalszych parafiach nie słyszał. Niestety bogactwo,
zwłaszcza gdy jest przyprawione magicznym słowem „miliony” - obowiązuje. Słotwińscy stali się przedmiotem obserwacji i krytyki ze strony
ziemiaństwa całej Litwy.
Jedni zarzucali im, że nie rozwijają szerokiej działalności filantropijnej, choć mają tyle pieniędzy, którymi - jak powiadano - można zrobić
„tyle dobrego”. Drudzy patrzali na problem bogactwa z innego - wręcz
przeciwnego - punktu widzenia: dziwowali się, że młoda para żyje zbyt
skromnie i nie umie korzystać z bogactw. Jeszcze inni oburzali się, że Józio sam się zarządem swych dóbr nie interesuje, że się spuszcza na armię
nieudolnych, ba - może nieuczciwych administratorów i że ma zbyt małe
dochody. „Jak to? - zapytywali ci ostatni - majątek paru setek tysięcy
dziesięcin pięknego lasu przynosi tylko 80 tysięcy czystego dochodu
rocznie? Ależ to albo niedołęstwo, albo złodziejstwo! Takie dobra leśne
powinny dawać co najmniej 200 tysięcy rubli rocznie!”.
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Sprawa filantropii była dość ciemna. Oboje Słotwińscy mieli dobre
serca i szeroki gest. Czy pomagali biednym ludziom czy nie pomagali o tym kroniki milczą. Zresztą wiadomo, że nie dość jest pomagać, trzeba
umieć to robić.
Drugi zarzut - nieumiejętności korzystania z bogactw był stanowczo
niesłuszny. Przede wszystkim każdy prowadzi taki tryb życia, jaki uważa
za odpowiadający swym gustom i potrzebom. Jednak obiektywnie
rzecz biorąc Słotwińscy pozwalali sobie na zbytki, o których ani myśleli
inni bogaci ziemianie. Tak np. sprawili sobie dwa samochody - bodajże
pierwsze w guberni! - firmy Mercedes-Benz, których używali nie tylko
do płoszenia szkap chłopskich na wyboistych drogach białoruskich: co
roku odbywali wycieczki automobilowe do Europy - Włoch, Szwajcarii
i Francji, co przy ówczesnym stanie motorów było przedsięwzięciem
sportowym. (Złośliwi ludzie powiadali zresztą, że Słotwińscy mało korzystali z wycieczek za granicę; tak np. mówiono, że dwa tygodnie pobytu
w Wenecji spędzili nie wychodząc z numeru hotelu „Danieli”, grając
w ciotkę z matką Marylki i damą do towarzystwa). Raz w roku wydawali
huczny bal w Rawaniczach, na który zjeżdżała się młódź z całej Litwy
oraz Królestwa. Szampan lał się rzeką i wszyscy bawili się doskonale.
A że goście po powrocie do domu wyśmiewali „tego niemrawego” Józia
i tę „milutką, lecz naiwniutką” Marylkę - to już leżało w przewrotnej
naturze ludzkiej.
Marylka miała aspiracje artystyczne. Śpiewała nie tylko „Raz przyszedł
w Japonii kraj”, lecz nawet „Non so piu cosa son cosa faccio” z „Wesela
Figara”. Próbowała też „Habanery” i „Pieśni cygańskiej” z „Carmen”.
Arie z „Carmen” wychodziły u niej blado. Mimo czarnych błyszczących
oczu i kruczych włosów miała temperament anemicznej blondynki i rola
Carmeny do niej nie pasowała. Pisywała też poezje - rzewne i melodyjne.
Co roku na Boże Narodzenie rozsyłała krewnym i przyjaciołom takie
życzenia:
Gdy pierwsza gwiazdka wśród nieb się zapali,
Wieszcząc nam cud upragniony,
Przyjm wraz z opłatkiem przysłane z oddali
Życzeń miliony... itd.
Występowała też w „Achach” wileńskich. Śpiewała i deklamowała.
„Achy” nie zachowała w dobrej pamięci. Z powodów bliżej nieznanych dostała się na język niegodziwego złośliwca pana Stanisława
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Bohusz-Siestrzeńcewicza, organizatora „Achów”. A były czasy, gdy
łączyła ich wielka przyjaźń. Siestrzeńcewicz przesiadywał w Rawaniczach tygodniami i namalował duży portret Marylki w sukni balowej.
Portret jak portret. Znawcy powiadali, że specjalnością Siestrzeńcewicza
są karykatury i sceny rodzajowe i że portret Marylki był bohomazem.
Przy okazji wspominali Henryka Weyssenhoffa będącego wielkim
pejzażystą, lecz zupełnie nieudolnym portrecistą. Co do Weyssenhoffa
mieli zapewne rację. Wystarczy spojrzeć na jego ilustracje do „Sobola
i panny”, żeby się przekonać, że nie umiał rysować ludzi. Co do Sietrzeńcewicza wyrok nie byłby moim zdaniem tak prosty. Wpatrując się
w „bohomaz” portretu Marylki można było w nim dostrzec ślady pewnej
(goyowskiej? witkacowej?) perwersji.
Wreszcie - ostatni zarzut - że za mało ciągnęli dochodów z majątku.
Sprawa była trudna do sprawdzenia. Ludziska lubią przesadzać. A czysty
dochód 80 tysięcy złotych rubli rocznie był na owe czasy wcale piękną
intratą.
Tadzio był pierwszy raz w Rawaniczach jako uczeń szóstej czy siódmej
klasy. Już wtedy dziwił się pewnym rzeczom. Dlaczego np. tzw. pałac
w stylu „klasycystycznym” prezentował się wspaniale z zewnątrz, a wewnątrz był umeblowany jak bardzo przeciętne mieszczańskie mieszkanie
i jego jedyną oryginalną ozdobą był wspomniany „surrealistyczny” portret pędzla Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza? Dlaczego obszerny park,
mimo całej armii wykwalifikowanych ogrodników, wyglądał zawsze jak
po przejściu huraganu średniego natężenia? Dlaczego, mimo dyplomowanego kuchmistrza i szeregu kuchcików, jedzenie w Rawaniczach było
jakieś mdłe, nieapetyczne, nie budzące rozkosznych skurczów szczęki?
(A Marylka zawsze dysponowała kucharzowi szczegółowe menu po
obfitym posiłku, posłyszawszy czy przeczytawszy gdzieś, że wytrawni
smakosze dysponują obiad tylko przy pełnym żołądku). Dlaczego „niemrawy” Józio, który wedle zapewnień żony studiował poważne dzieła
i był bardzo oczytany, przy gościach albo grał w winta, albo popijał starkę,
albo milczał, albo roztrząsał z miną poważną jak najbardziej błahe tematy, np. przedwczorajszą rozgrywkę wintową? Wpadał przy tym od czasu
do czasu w oburzenie - zresztą bardzo umiarkowane - używając swego
ulubionego przysłowia: „To przechodzi ludzkie pojęcie i wyobrażenie!”...
Dlaczego Marylka uskarżała się - mimo kwitnącego zdrowia - na różne
dolegliwości i bała się wszelkiej infekcji do tego stopnia, że kazała służbie
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wręczać sobie resztę z pieniędzy zawiniętą w papierek? Dlaczego albo
milczała, albo wygadywała mdłe sentencje jakby żywcem wyjęte z sentymentalnych powieści początku XIX wieku?...
Marylka otaczała się szeregiem gości przesiadujących w Rawaniczach
miesiącami, a więc na prawach pospolitych wszędzie - w dworach wielkich i małych - rezydentów. Nazywała ich „planetnikami”, tj. ludźmi
z tej samej co ona planety, względnie z systemu kosmicznego, w którym
ona była słońcem. Dobroduszni sąsiedzi nazywali ich „płanetnikami”,
złośliwi - nicponiami. „Nicponie” stanowili ekipę zmienną. Niektórym
z nich udawało się przetrwać w Rawaniczach parę lat, inni znikali po
jednym sezonie, by już nigdy nie wrócić. Kim byli ci ludzie? Czasem był
to malarz, który przyjeżdżał z kasetą i sztalugami, ale malował mało albo
wcale, lecz za to umiał pięknie i zawile rozprawiać o sztuce.
Czasem - poeta pisujący wierszyki na poziomie życzeń gwiazdkowych
Marylki, ale za to umiejący słuchać cierpliwie i „z uczuciem” jej własnych
poezji i śpiewów. Bywała panienka eteryczna, do której obowiązków
należało współczucie słabemu zdrowiu Marylki przez baczenie, aby ta nie
wyszła do ogrodu bez szala i aby zażyła - przed posiłkiem lub po posiłku - przepisaną przez znakomitego doktora pastylkę. No a znakomitym
doktorem był taki doktor, co potakiwał żałosnym stękaniom pacjentki
i znajdował „zmiany” w jej zdrowych, jak u młodej klaczki, płucach. Zdarzali się planetnicy, których jedyną osobliwością było, że byli Anglikami,
że mówili łamaną francuszczyzną i że umieli znacząco rozdziawiać gębę
po wypowiedzeniu najprostszego zdania.
Bywały okresy, gdy Marylce robiło się ciasno w „pałacu”. Wtedy wyjeżdżała w towarzystwie jednej z planetniczek do leśnej „chatki”, specjalnie
w tym celu zbudowanej. Chociaż lasy rawanickie były rozległe i piękne
i nie brakło w nich partii naprawdę malowniczych, Marylka kazała
zbudować chatkę w sosnowym lesie bez podszycia i bez jednej trawki wśród jednostajnej armii jednostajnych drzew. (Jak wiadomo taki bór
monotonny nawet najżarliwszego miłośnika przyrody wprawia w stan
melancholii).
Pewien szczegół uderzał Tadzia, ilekroć przejeżdżał przez wioski przylegające do Rawanicz. W innych wioskach białoruskich - a przejechał ich
w życiu kilka tysięcy - chłopi albo czapkowali pojazdowi dworskiemu,
albo nie czapkowali. W najgorszym razie patrzyli obojętnie na przejeżdżających „panów”. Nawet w niedziele, gdy długa ulica wioski roiła się
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od pijanych, nie zdarzyło mu się posłyszeć wrogiego lub szyderczego
okrzyku. Odwrotnie: nieraz pijany młodzieniec w rozchełstanej koszuli
wyciągał rękę z opróżnioną do połowy ćwiartką monopolki, proponując
paniczowi, żeby się z nim napił. W wioskach rawanickich było inaczej.
Powóz dworski był witany połajankami, gwizdami i szyderczym rechotem. Dlaczego? Czyżby chłop rawanicki był inny, niż np. baćkowski,
boratycki lub kobylański? Po zastanowieniu się Tadzio znalazł wyjaśnienie tego wrogiego stosunku chłopa do rawanickich panów. Chłop
szanuje ziemianina, który pracuje na roli. (Oczywiście przez „pracę na
roli” rozumiem nie tołstojowskie machanie kosą, ale pracę głowy; tego
rodzaju pracę chłop szanuje o wiele więcej niż to sobie działacze ludowi
wyobrażają). Panów rawanickich chłop widział tylko przelatujących
przez wioskę powozem lub samochodem. Byli dla niego postaciami mitycznymi, zastępującymi się w pracy armią administratorów, nadleśnych
i ekonomów. A członkowie tej armii, czyli „półpankowie”, byli albo łagodni, a więc pogardzani, albo przesadnie gorliwi, a więc znienawidzeni.
Drogą prymitywnego procesu psychologicznego pogarda i nienawiść do
„półpanków” zostały przeniesione na „panów”.
Prócz młodych gospodarzy, prócz planetników, prócz zatrzęsienia
bliższych i dalszych krewnych i prócz roju „oficjalistów” w Rawaniczach
mieszkało starsze pokolenie. To starsze pokolenie cieszyło się powszechną miłością i szacunkiem. Nawet najzjadliwszy krytyk „porządków
rawanickich” nie ośmieliłby się złego słowa o nim powiedzieć.
Na czele stał dziadunio Fortunat Świętorzecki, staruszek dziarski
i bardzo żywy. Mimo ósmego krzyżyka jeździł konno i tańczył mazura
(co prawda na sztywnych nieco nogach). Popijał też w umiarkowanych
ilościach starkę i zawzięcie grał w winta - z zięciem, z mężem wnuczki
i z jednym z oficjalistów. Dożyłby może do setki, gdyby nie wypadek
nieszczęśliwy: uciekając przed deszczem przez zorane pole potknął się
i zadrasnął nogę o kamień. Nie zwracał uwagi na ranę, aż się wywiązało
zakażenie krwi, z którego umarł.
Zięć jego a ojciec Marylki, pan Edward Koziełł-Poklewski, przeważnie
milczał. Przerywał milczenie tylko w wypadkach ostatecznej konieczności, np. gdy licytował w wincie. Znany był z tego, że stojąc nigdy nie
wyjmował rąk z kieszeni spodni. Zwykle trzymał w kieszeniach obie
ręce, a gdy używał jednej ręki druga pozostawała w spodniach. Podobno czynił tak, gdyż nie uznawał ani szelek, ani paska i wyjęcie obu rąk
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spowodowałoby opadnięcie spodni. Pił starki dużo i też w milczeniu.
Czasem tylko w męskim towarzystwie - po niezliczonej ilości kolejek
- ożywiał się i opowiadał jakim to lampartem był za swych czasów kawalerskich i jak zwykł był powtarzać maksymę: „Burdel to jedyne miejsce,
gdzie jestem serdecznie przyjmowany”.
Żona jego (tj. matka Marylki) ciocia Minka (Wilhelmina) była dobrym
duchem Rawanicz. Drobna, ruchliwa, zawsze przyjaźnie do wszystkich
usposobiona i zawsze czymś zaaferowana: czy to rozgrywką w ciotce,
czy jakimś zajęciem domowym. O ile mąż jej był zabnegaciałym leniem,
o tyle ona była wcieleniem aktywności, zaprawionej zdrowym rozsądkiem i taktem. Nigdy nie plotkowała. Śmiała się rzadko, ale nieraz na
jej zesznurowanych ustach błądził uśmieszek i szare oczy zza okularów
rzucały rozbawione błyski. Zdarzało się to wtedy, gdy Józio po raz setny
powtórzył swe sakramentalne „to przechodzi ludzkie pojęcie i wyobrażenie”, albo gdy Marylka zanadto się zagalopowała w zachwytach nad
którymś z dyżurnych planetników. Ale głośno nic nie krytykowała.
Nigdy nie podniosła głosu na służbę i na pozór zupełnie się nie wtrącała
do gospodarstwa. A jednak baczny gość wyczuwał od razu, że to jej duch
dobroczynny panuje nad całym ładem życia rawanickiego, że bez niej
kuchnia byłaby jeszcze gorsza, służba jeszcze bardziej niesforna, administratorzy zbijaliby bąki lub kradli, a hałastra darmozjadów zwanych
planetnikami rozpuściłaby się jak bicz dziadowski.
Poniekąd do domowników rawanickich należeli państwo Leopoldostwo Baykowscy, mieszkający w uroczym folwarku Zadworze o dziesięć
wiorst od Rawanicz. Ciocia Lorka (Laura) Baykowska była rodzoną
siostrą cioci Minki, lecz stanowiła jej całkowite przeciwieństwo. Ciocia
Minka chodziła po ziemi, miała zmysł praktyczny i zmysł humoru.
Ciocia Lorka była sentymentalna i egzaltowana. Jej to zapewne „geny”
krążyły w naczyniach krwionośnych Marylki prowadząc do „planetnictwa” i innych dziwactw. Ongi ciocia Lorka była ponoć bardzo piękna
- urodą marzycielską i sentymentalną - i miała bardzo piękny głos. Dziś
już tylko grała na fortepianie i niestrudzenie akompaniowała Marylce,
gdy ta śpiewała swoje „Non so piu”. Mąż jej Leopold Baykowski był
typem zupełnie innego rodzaju. Nazywano go „Lolem-Ukraińcem” nie tylko dlatego, że pochodził z Ukrainy, ale i dlatego, że był krewki,
rubaszny, krzykliwy i starki za kołnierz nie wylewał. Polował namiętnie,
konno dzielnie jeździł, a jego głos tubalny na folwarku mógł zakasować
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najlepszego ekonoma. Podobno małżeństwo nie było pod względem seksualnym dobrane. Mówiono, że nie chodziło o różnicę temperamentów,
lecz o pewiem niedorozwój fizjologiczny u cioci Lorki, który sprawił, że
małżeństwo ich nigdy nie zostało skonsumowane. Jak tam było naprawdę
- tego na pewno nie wiemy, ale faktem jest, że w Zadworzu krążyła tęga
rumiana dziewka imieniem Ahapka, która nie tylko chwaliła się przed
koleżankami folwarcznymi, że „pan” ją względami obdarza, lecz nawet
rozpowszechniała bardzo nietaktowne twierdzenie, że „jena (tj. Lorka)
jamu (tj. Lolowi) niepatrebna”. Plotki te dochodziły do uszu cioci Lorki
i oczywiście bardzo ją martwiły.
- Co za brak prymitywnej delikatności uczuć - skarżyła się przyjaciółkom - mówić, że jestem Lolowi niepotrzebna!
Lorka bowiem kochała swego „Ukraińca” i on ją kochał po swojemu.
Widać byli sobie nawzajem potrzebni. A Ahapka po dawnemu stukała
bosymi piętami roznosząc gościom półmiski z darami lasu: młodymi głuszcami w śmietanie naszpikowanymi słoninką. Zresztą tylko
prawdziwi amatorzy odważali się jeść te głuszce, zwierzyna bowiem
„kruszała” w piwnicy przez kilka tygodni i czuć ją było.
Polowanie na rysie i wilki w lasach rawanickich nie udało się. Dlaczego
się nie udało? Dużo by o tym pisać - wystarczy jeżeli powiem, że brak
należytej organizacji łowieckiej był częścią ogólnych „porządków rawanickich”. Ale po polowaniu odbył się suty obiad w Zadworzu. Gościnny
Lolo-Ukrainiec nie żałował starki, która zresztą oddawała siwuchą. Nic
dziwnego: temperament ukraiński gospodarza nie miał cierpliwości
czekać, aż starka dojdzie odpowiedniego wieku. Po starce szły półmiski
zwierzyny - comber sarni i szynka dzicza. Tym razem była zima, a przeto
i sarna i dzik były bezwonne. Przyszło wino. „Młoda” starka znieczuliła
podniebienia gości i wino wszystkim smakowało, choć było tylko kaukaskie.
- Spróbuj pan z tej butelki - mówił Lolo Tadziowi - to doskonałe wino:
niedawno źródło jego odkryto na Kaukazie.
Choć starka szumiała już Tadziowi w głowie, jednak powiedzenie Lola-Ukraińca trochę go zastanowiło. Przyjął napełniony przez gospodarza
kieliszek w milczeniu, ale pomyślał, że przecie wino - nawet kaukaskie
- to nie woda mineralna i ze źródła nie tryska.
Po starce i winie zrobiło się bardzo wesoło. Wszyscy się rozgadali opowiadając niestworzone historie o dawnych sukcesach łowieckich.
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- Zdarzył mi się raz dziwny wypadek - mówił Lolo - polowaliśmy na
dziki i miałem strzelbę nabitą kulą. Aż tu nagle gończe ruszyły bielaka
i nie miałem czasu włożyć ładunku śrutowego. Stoję na wąskiej ścieżynce,
a bielak sadzi na mnie równiuteńko na sztych. Przyklękam i strzelam.
Zając zeskakuje ze ścieżki w gąszcz. Co u diabła, myślę, celowałem tak
dobrze - nie może być, żebym spudłował! Tymczasem nadbiegają pieski.
Gon się urywa. Idę - i cóż widzę: bielak leży w gęstej jedlince o kilkanaście kroków od miejsca, gdzie go strzeliłem. Jakże to się mogło stać,
że zabity kulą zdołał jeszcze przebiec taki kawał? Biorę go za uszy
i oglądam ze wszystkich stron. I - wyobraźcie sobie panowie - kula moja
rozcięła mu brzuch jak lancetem. Patrzę do ośrodka: nie ma wnętrzności!
Wracam na miejsce, gdzie go strzeliłem i - cóż... Na śniegu leży kupka
kiszek zajęczych... Okazuje się, że kula moja otworzyła mu brzuch, kiszki
wypadły, a zając bez kiszek przebiegł jeszcze kilkanaście kroków!
Historia podoba się wszystkim, choć niektórzy ze słuchaczy, posiadający elementarną znajomość anatomii, powątpiewają w duchu, czy kiszki
mogły wypaść zającowi, jak groch wytrząśnięty z dziurawego mieszka.
Inne łgarstwo Lola-Ukraińca było o szczupaku, który w noc księżycową
wędrował „piechotą” po rosie z obrabowanej przez siebie z ryb rzeczułki
do położonego o kilka wiorst sztucznego stawu pełnego karpi. Lolo na
własne oczy obserwował skoki tego lądowego szczupaka. Słuchacze tylko
kiwali głowami. W szereg lat później Tadzio słyszał podobną historię
o skaczącym po łące szczupaku w kilku wersjach. Lolo więc nie był zapewne autorem tej legendy.
Rozmowa toczyła się nie tylko o polowaniu. Roztrząsano wieść żałobną
o tragicznej śmierci pani Hłaskowej, żony bardzo popularnego ziemianina i facecjonisty, która umarła od zatrucia się grzybami. Korespondent
miński „Kuriera Litewskiego” pan Włodzimierz Dworzaczek, który jak
wiemy był endekiem, zaopatrzył wiadomość o tej śmierci komentarzem,
że fatalny wianuszek grzybów suszonych był kupiony u Żyda i że pani
Hłaskowa nigdy by się nie była otruła, gdyby kupowała grzyby w sklepie
chrześcijańskim.
Nazajutrz przed świtem ruszono w kilkoro sań do Uszy pana Michała
Rawy. Majątek był średni z pięknym kawałem lasu, przylegającym do olbrzymiego obszaru lasów wielkoksiążęcych. Stanowił więc cząstkę wielkiej
puszczy i nieraz się zdarzało, że najgrubsza zwierzyna zaglądała do lasu
pana Rawy. Tym razem miało to być polowanie na niedźwiedzia i rysie.
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Mimo optymistycznych zapowiedzi pana Lola, że w Uszy myśliwi
powetują sobie nieudane łowy rawanickie, polowanie się nie udało.
Niedźwiedź nie chciał ruszyć z barłogu, a może go w ogóle nie było. Rysie
też nie dopisały. Skończyło się na skromnym koziołku i paru szarakach.
Tadzio był zresztą bardzo dumny, bo po raz pierwszy w życiu strzelił
i ubił szaraka kulą. Za to obiad w dworku uszańskim bardzo się udał.
Jedzono i pito dużo. A gadano jeszcze więcej. Wesele ogólne omal jednak nie zostało zamącone maleńkim incydentem. Chodzi o to, że pan
Michał Rawa - młody i przystojny olbrzym z pięknym blond wąsem - był
strasznie zazdrosny o żonę. Było to trochę dziwne, gdyż pani Rawina,
choć młoda i niebrzydka, była stale albo w ciąży, albo po połogu, zawsze
wyglądała blado, mizernie i wcale nie pociągająco. Wystarczało jednak,
że ktoś z uprzejmych gości rozmawiał z nią dłużej niż pięć minut, a już
pan Michał robił straszne oczy i później, jak mówili wtajemniczeni, urządzał żonie najokropniejsze sceny w alkowie. Tym razem poszło - rzecz
nieprawdopodobna lecz autentyczna - o młodego wikarego z pobliskiej
parafii, który był sobie podpił i powiedział gospodyni parę niewinnych
komplementów. Pan Michał wpadł w straszny gniew i odwoławszy
księżula na stronę nawymyślał mu od ostatnich. W sprawę wmieszał się
Lolo Baykowski, któremu wprawdzie z czupryny się kurzyło, ale który
nigdy nie tracił daru dyplomatycznej perswazji. Tylko panie długi czas
nie mogły się uspokoić.
- Ten Rawa za dużo sobie pozwala - mówiła pani Leonowa Korkozowiczowa z Łohów - powinien panować nad sobą, choćby ze względu na
szacunek należny sukience duchownej.
A pani Ottonowa Borsukowa ze Starszynek dodawała sentencjonalnie:
- Pan Michał jest zazdrosny jak Apollo.
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Rozdział XXVII

Romans na Fontance

Wyrządziłbym krzywdę Tadeuszowi Ipohorskiemu-Irteńskiemu, gdybym kreśląc kronikę młodości mego przyjaciela opisywał jego „wyższe
studia” w Petersburgu wyłącznie jako wizyty w „Quisisanie” i na Fonarnym
6, noclegi w „Higienie” albo grę na „biegach” lub w karty. Rodzice psuli
go w miarę i pod koniec miesiąca bywało krucho z pieniędzmi. W takich
okresach jedyną rozrywką towarzyską były pogawędki z przyjaciółmi po
obiedzie w Kuchni na Zabałkańskim. Wieczory spędzał nieraz samotnie
i w domu. Najmował pokój umeblowany od pani Maj-Majewskiej, Polki,
na Fontance o kilka minut drogi piechotą do Kuchni. Pokój jak pokój. Lokatorami byli studenci i drobni urzędnicy. W pierwszym półroczu jedną
z sublokatorek była kandydatka na śpiewaczkę, która przez kilka godzin
rannych i kilka wieczornych ćwiczyła głos, powtarzając po kilkaset razy
z rzędu jeden i ten sam pasaż koloratury. Czasem, gdy głowa była ciężka
po wczorajszej libacji, Tadzio irytował się i klął śpiewaczkę życząc jej nie
śmierci zwykłej, ale wyrafinowanych mąk przedzgonnych. Po Bożym
Narodzeniu śpiewaczka się wyniosła i w mieszkaniu było cicho.
Po spożyciu skromnej wieczerzy składającej się ze smakowitych a tanich
pierożków „filipowskich” lub czerwonego kawioru na bułce „francuskiej”
zwanej „batonem”, Tadzio zasiadał do biurka i czytał albo pisał. Co pisał?
Przede wszystkim wiersze. Prócz wierszy pisał sążniste listy do dwu Niesiołowskich - Kasi w Warszawie i Marysi w Lozannie. Listy były w stylu
epoki, tj. „psychologiczne”, dość zawiłe i nastrojowe. Im więcej było w nich
stylowej żeromszczyzny, a nawet przybyszewszczyzny, tym były piękniejsze.
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Zresztą w pokoiku studenckim naprawdę panował nastrój. Stygnący
samowar śpiewał cienko i żałośnie. Pisanie listów szło gładko. Odczytując
ostatni list Kasi Tadzio zadumał się nad pięknem takiego ustępu:
„Myślę o naszym ostatnim spotkaniu (tu miała zapewne na myśli pocałunek za kulisami, kiedy to wysmarowała frak Tadzia płynnym pudrem)
i czuję jak mi krew pulsuje w skroniach... Tęsknię tak intensywnie, że
chwilami mam wrażenie, że się drzwi otworzą i pan wejdzie do pokoju...
Ale zaraz przychodzi refleksja, że pan tak daleko i że to przecie tylko
bezsilny zew tęsknoty... Przychodzi zwątpienie... Zwątpienie łopocze
w mózgu jak czarny ptak...”
„Nie ma dwóch zdań - myśli Tadzio - pięknie pisze!”. Odpowiada jej
w tym samym stylu i duchu. Do Marysi pisze inaczej: rzewnie i bezosobowo. Przymyka oczy i marzy. Jest święcie przekonany, że kocha obie każdą w inny sposób - i że strasznie tęskni. A co gdyby naprawdę natężyć
pragnienie do takiego stopnia, aby się urzeczywistniło? Podobno jogowie
potrafią dokazać takiej sztuki... A co jeżeli naprawdę drzwi się otworzą cichutko - i do pokoju wejdzie Kasia?...
Drgnął nagle i aż podskoczył na krześle, posłyszał bowiem lekkie
pukanie. Zerwał się z miejsca i otworzył drzwi czekając zjawy. Nie była
to jednak zjawa, ale sąsiadka Natalija Aleksiejewna. Była w szlafroczku
i miała uśmiech zakłopotany.
- Przepraszam, że przychodzę tak późno i może przeszkadzam, ale
zobaczyłam, że jeszcze pali się światło u pana... Przyszłam prosić o pożyczenie zapałek, bo wszyscy już śpią w domu.
Zaczęło się więc od zapałek. Tadzio spotykał już Nataliję Aleksiejewnę
na schodach i po drodze do łazienki, a od służącej wiedział, że mieszka
w pokoju po śpiewaczce i że jest masażystką w szpitalu Obuchowskim.
Nie zwracał na nią większej uwagi, bo mu się wydało, że jest gruba i że
ma twarz pospolitą. Teraz zmienił zdanie. Widać futro poszerzało figurę,
bo w cienkim szlafroczku miała kształty bujne, ale proporcjonalne. Cerę
miała matową, usta pełne i jakby nabrzmiałe, a oczy czarne i „s powołokoj”, tj. zlekka przymglone, (Później się dowiedział, że ma bardzo krótki
wzrok, a nie nosi szkieł przez kokieterię).
Od tej wieczornej wizyty po zapałki minęło kilka dni i przelotne odwiedziny sąsiedzkie stały się początkiem zażyłej przyjaźni. Kazała się nazywać Talą, a Tadzia nazywała z rosyjska „Tadją”. Odkrywał w niej coraz
więcej uroków. Przede wszystkim nie była głupia. Czytała dużo, kochała
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się w poezji i umiała na pamięć dużo pięknych wierszy - od Lermontowa
i Tiutczewa do Błoka i Siewieranina. Nadto lubiła muzykę i potrafiła nawet zaśpiewać parę romansów niskim „piersiowym” głosikiem. A darem
do rozmów „psychologicznych” mogłaby z łatwością zakasować obie
kuzynki Niesiołowskie. Jeśli dodać czarującą a typowo rosyjską prostotę
- bez mizdrzeń się i wykrzywiań - nie trzeba się dziwić, że po paru dniach
Tadzio był po uszy zadurzony w sąsiadce. Gdy przed zaśnięciem bujał
w różowym obłoku marzeń, zastanawiał się, czy przypadkiem nie kocha
się w Tali, a przeto czy nie zdradza Kasi i Marysi?
Jak na swój wiek Tadzio już miał pewną eksperiencję erotyczną.
Z „tamtymi osobami”, tj. z dziewczynkami z Nowokrasnej w Mińsku
lub z „Ouisisany” w Petersburgu, sprawa była prosta i jasna. Z kobietami
uczciwymi natomiast doświadczenie miał raczej ograniczone. Stawał
teraz przed nim problem „prawdziwego” romansu z uczciwą kobietą.
Z każdym dniem i niemal z każdą godziną Tala stawała się coraz bardziej
agresywna i było jasne jak Boży dzień, że najgorętsze pocałunki jej nie
wystarczają. Przychodziła do pokoju Tadzia lub przyjmowała go w swoim w coraz nowszych i coraz bardziej prowokujących szlafroczkach.
(„Ileż ona ma, u diabła, tych szlafroków?”). Perfumowała się równie
prowokującymi perfumami. Czasem po późnym powrocie do domu
Tadzio czuł ich zapach w pokoju, bo w jego nieobecności skrapiała mu
poduszkę perfumami. Lub kładła na stoliku wiązankę kwiatów i bilecik
z romansowym dwuwierszem:
Sny mimolotne, sny beztroskie
Śnimy tylko raz w życiu...
Tala była o kilka lat starsza od Tadzia. „Odgadła sąsiadka powód jego
trwogi”. Zrozumiała instynktownie, że Tadziowi nie brak ani szczerych
chęci, ani nawet śmiałości, lecz po prostu wprawy. Mając serce dobre
i uczynne dopomogła mu. Pewnego poranka marcowego, gdy nad
Fontanką wisiała gęsta mgła „londyńska”, Tadzio obudził się z uczuciem
słodkiego zmęczenia w całym ciele i na razie nie mógł zrozumieć, gdzie
się znajduje. Dopiero widok różowego stanika rzuconego na krzesło
przypomniał mu, że nie jest sam i nie w swoim pokoju.
Życie mężczyzny jest jak tej pszczółki pracowitej, która z każdego
kwiatka potrafi wyssać coś pożytecznego i słodkiego. Muszka o profilu
klasycznym obdarzyła go słodyczą pierwszej odwzajemnionej miłości.
Skośnooka Irka potrafiła zaprawić pocałunek dziewiczy dreszczem
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zmysłowym - prawdopodobnie dlatego, że miała duże i twarde piersi.
Kasia zaimponowała mu „sofistykacją” panny inteligentnej (choć z dobrego domu), poezją Micińskiego i szykiem warszawskim. Wszystko to
jednak było sentymentalne, sztubackie, niedokończone. Dopiero Tala
otworzyła mu rajskie wrota skonsumowanego romansu z uczciwą kobietą.
Znacznie później miał się dowiedzieć, że się jej rola na tym nie skończyła. Tala miała wyjątkowo piękną skórę, co się w życiu zdarza znacznie
rzadziej niż w literaturze, a co jest akordem pierwszorzędnej wagi w harmonii koegzystencji seksualnej. Skóra była koloru niezbieranego mleka,
drobnoziarnista, idealnie gładka, bez najmniejszej skazy, twarda jak piłka
z lanej gumy, a miękka w dotyku „jak atłas” i z delikatnym ciemnym puchem w miejscach zupełnie nieoczekiwanych, jak np. na łopatkach. Wiele
lat musiało minąć zanim Tadzio ocenił w pełni - no i we wspomnieniach
- piękno tej skóry. Na razie sądził, że nic w tym nie ma nadzwyczajnego
i że każda kochanka „powinna” mieć taką skórę jak Tala.
Na razie romans z Talą pozwolił mu zrobić inne, bardzo ważne odkrycie. Stało się to, gdy siedział z kochanką w drugim rzędzie balkonu
w Muzykalnej Dramie i słuchał duetu w ostatnim akcie „Carmen”.
„Przyszedłem błagać a nie grozić” - śpiewał drżącym tenorem Don Jose.
Choć Tadzio był na „Carmen” tyle razy, nie mógł się opędzić uczuciu beznadziejności. „Pomyśleć tylko: przyszedł błagać - przedrzeźniał w duchu
Don Josego - łże bandyta jak pies! Przecie wiadomo, że nie ma ratunku
i że za kilka minut zarżnie Carmen bez pudła”. Tak myślał z goryczą
(bo nie czuł solidarności męskiej do Don Josego i sympatie jego były po
stronie „cygańskiego dziecięcia”) a jednocześnie spoglądał na sąsiadkę
z ukosa i zastanawiał się, dlaczego gdy w antraktach spacerowali po
foyer, zarówno kobiety jak mężczyźni rzucali na nią ciekawe spojrzenia.
Niestety - nie było wątpliwości: Tala w ubraniu była za gruba. Bujne
jej kształty - na miejscu i nawet posągowe, gdy byli w łóżku - ściągały
rozbawione spojrzenia, gdy była ubrana. Czuł zakłopotanie, które się
wkrótce zmieniło w głuchy żal do kochanki. Ach, gdybyż pozostawała
sobą w łóżku, a szczuplała, gdy szedł z nią do teatru lub restauracji!
I zaraz przyszła inna myśl, która właśnie była tym bardzo ważnym
odkryciem. Świat stosunku między mężczyzną i kobietą jest urządzony
bardzo głupio. Powinno się mieć jedną kobietę, z którą się idzie do łóżka,
a inną, z którą się idzie do teatru, restauracji lub na bal. Tamta powinna
mieć kształty solidne i opływowe, ta - wysmukłe i eteryczne. A najlepiej
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by było mieć osobną niewiastę na każdą okazję - bądź prywatną, bądź
towarzyską: jedną do łóżka, drugą do teatru, trzecią na bal, czwartą...
Nie ma co mówić: poligamia jest instytucją mądrą i niesłusznie
zwalczaną.
Na ich romans powiało więc pierwszym chłodkiem. Rzeczy, które
dotąd rozczulały Tadzia, zaczęły go irytować. Drażnił go zapach perfum,
którymi Tala systematycznie skrapiała mu poduszkę. Drażniły sentymentalne liściki - też naperfumowane - które mu kładła na stoliku nocnym,
czy trzeba czy nie trzeba. Drażniła zaborczość kochanki wzbierająca
proporcjonalnie do rosnącego w nim chłodu. Zaczął jej unikać pod byle
pretekstem. Starał się wracać do domu jak najpóźniej, gdy Tala już spała.
W Kuchni żenowały go dobroduszne kpiny przyjaciół nazywających go
„domatorem”. Oczywiście wszyscy wiedzieli o jego romansie, ponieważ
wszystkim po kolei zwierzył się pod wielkim sekretem ze swego stosunku
z Talą. Większość zazdrościła mu po cichu, niektórzy wzruszali ramionami, wszyscy podkpiwali.
Aż przyszedł wypadek, który był początkiem końca ich romansu.
Pani Irteńska bawiła z Jadwinią w Warszawie. Rozczulona listami syna,
który tracił zdrowie i rumieńce gotując się do egzaminów i ślęcząc nad
księgami, zaproponowała, aby się trochę przewietrzył i odpoczął. Niech
spędzi kilka dni w Warszawie. Przysłała mu sto rubli. Serce Tadziowi
zabiło żywiej: zobaczy Kasię! Nic nie mówiąc Tali, a tylko zostawiwszy
na stole kartkę do gospodyni, spakował walizkę, cichaczem wymknął się
z domu i pojechał na dworzec.
Należał do klasy społecznej, która piła krew ludu pracującego. Podróżował więc sleepingiem drugiej klasy. Zaraz za Gatczyną przeszedł
do wagonu restauracyjnego, gdzie bardziej ze snobizmu niż z istotnej
potrzeby obstalował pół butelki wina czerwonego. Po obiedzie zapalił
cygaro - też więcej ze snobizmu niż dla przyjemności. Ale wszystko
razem składało się na uczucie wielkiego zadowolenia: i ten wagon
restauracyjny, który w owych czasach był symbolem europejskiego
komfortu, i to cygaro, od którego trochę mdliło, no i to poczucie, że
się już jest drugi rok „jeune homme’em”, a nie gimnazistą w śmiesznie
wydętej rubaszce uniformowej. Rozglądał się po wagonie. Gdy czerwone
wino rozlało miłe ciepło po żyłach, w tajnikach podświadomości zaczęło
się budzić nieokreślone oczekiwanie przygody. Ale przygoda nie przychodziła. Siedział sam przy stoliku i w ogóle wagon był na pół pusty.
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Wagon jadalny stanowił w tamtej epoce nie tylko symbol komfortu - był
zbytkiem. Większość pasażerów albo najadała się w domu przed podróżą,
albo spożywała buterbrody siedząc w przedziałach. Było kilku oficerów
pułku huzarów grodzieńskich, wracających ze stolicy do miejsca postoju
w Warszawie. Było kilku panów cywilnych - nieokreślonej narodowości
i nieokreślonej profesji - w towarzystwie wytwornie ubranych pań. Panie
miały woalki z wyhaftowanym - wedle ostatniej mody - pająkiem. Żadna
z nich nie zwracała na Tadzia najmniejszej uwagi. Choć jednak przygoda
nie przychodziła - było przyjemnie. Wagon mijał w pędzie uśpione stacyjki, skakał na zwrotnicach, czarna kawa pluskała w filiżance, dymek
z cygara unosił się w leniwych spiralach ku wentylatorowi, od rzuconych
na krzesło sąsiedniego stolika lutrów wiało zapachem drogich perfum.
Życie było piękne i pełne obietnic.
Gdy wrócił do swego wagonu i gdy po starannym płukaniu usunął z ust
cierpki i mdlący posmak cygara, z rozkoszą wsunął się między chłodne
warstwy prześcieradeł i zaczął marzyć. Myślał przede wszystkim, że już
jutro zobaczy Kasię. Ale myślał też o Tali. Czuł pewne wyrzuty sumienia, że wyjechał bez pożegnania i po kryjomu. Gdy myślał o kochance
z Fontanki, zaczął po raz pierwszy od chwili, gdy ją poznał, zastanawiać
się, kim właściwie jest Tala? Czy dziewczyna zarabiająca na życie jako
masażystka w szpitalu publicznym może sobie pozwolić na kolekcję
flakonów najdroższych perfum francuskich, na serię pięknych szlafroczków, na jedwabne pończochy? Dotąd takie myśli nie przychodziły mu do
głowy, bo jak wiadomo zakochana młodzież nie pyta się piękności nie
tylko o metrykę, lecz i o wiele innych rzeczy. Teraz jednak, gdy pierwsze
zadurzenie wystygło zaczął się nad tymi rzeczami zastanawiać. Niejasne
podejrzenia zakradły się do głowy. Doznał podwójnego uczucia. Uczucia
ulgi, że jeżeli Tala nie jest tak dalece „uczciwa”, jak to sobie wyobrażał,
w takim razie może śmiało otrząsnąć się z wszelkich wyrzutów sumienia.
Uczucia zazdrości, która jest - jak wiadomo - funkcją nie miłości, lecz
zagrożonego stanu posiadania. Na tym zasnął.
Gdy nazajutrz pociąg wtaczał się na odrapany i brudny dworzec
Petersburski w Warszawie, doznał olśnienia. Kiedy przed dziesięciu
godzinami wyjeżdżał z Petersburga, nad miastem wisiała mgła przy
dziesięciostopniowym mrozie. (W jaki sposób mgła może w ogóle istnieć
przy silnym mrozie, pozostało na zawsze dla Tadzia niepojętym fenomenem atmosferycznym). W Warszawie świeciło słońce i była wiosna.
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Wziął dorożkę dwukonną, bo uważał, że tak będzie szykowniej, i kazał
się wieźć do Hotelu Francuskiego przy placu Zielonym. W powietrzu już
pachnącym letnim zapachem Warszawy, tj. smółką kostki drewnianej,
krążyły rozkoszne, podniecające i obiecujące powiewy wiosenne. Warszawiacy jak warszawiacy: śmielsi spacerowali „do figury”, ostrożniejsi
w paltach jesiennych, a nawet w bekieszach. Na drzewach pęczniały
i zieleniły się pierwsze listki. Na rogach brudnawi chłopcy i dziewczynki
sprzedawali fiołki.
Tydzień marcowych wakacji warszawskich nie wypadł tak rozkosznie,
jak sobie Tadzio wyobrażał. Choć przyjemnie było oglądać wspaniałą
grę młodziutkiego Osterwy i prześlicznej Lubicz-Sarnowskiej w „Diable
i karczmarce” Krzywoszewskiego, choć po dawnemu czarował tatusiejący Gasiński jako amant w jakiejś farsie tłumaczonej z węgierskiego
(amantka w tej farsie miała „Szusza” na imię), choć zawsze piękna Messalówna i nigdy nie starzejący się Redo zbierali zasłużone oklaski - druga
część programu warszawskiego, tj. odnowienie „romansu” z Kasią, nie
udała się. Kasia była uprzejma, ale chłodna. Nie zaimponował jej ani
nowy garnitur Tadzia od Kaliny (najdroższego krawca petersburskiego,
oczywiście Czecha), ani koszyk fiołków alpejskich wysłany bezimiennie
do przytulnego mieszkanka na alei Róż, gdzie Kasia mieszkała zimą
z matką i rodzeństwem. Nie mógł zrozumieć co się stało. Przecie jeszcze
parę tygodni temu pisała takie piękne i rzewne listy. Gdzie się podziały:
„pulsowanie krwi w skroniach”, „bezsilny zew tęsknoty” i „czarny ptak
zwątpienia”?... Z ociąganiem się i bez zapału pozwoliła mu na krótki pocałunek na schodach. Długo opierała się błaganiom o randkę w cukierni
Galińskiego na placu Trzech Krzyży, a gdy się wreszcie zgodziła - na
schadzkę nie przyszła. To już przebrało miarę. Tadzio wracał do Petersburga z sercem rozdartym, choć naprawdę było to nie serce rozdarte, ale
bezsilna złość dziecka, któremu odmówiono obiecanej zabawki.
Gdy pociąg zbliżał się do Petersburga, Tadzio podjął roletę i - zdumiał
się. Oczy aż zabolały od blasku słońca na śnieżnej równinie. U dołu podwójnej szyby srebrzył się delikatny deseń szronu. Po drodze obok toru
kolejowego kudłaty konik czuchoński ciągnął niskie „rozwałki” z babą
w kożuchu opatuloną w chusty. A przecie jeszcze wczoraj, gdy wyjeżdżał
z Warszawy, padał ciepły deszcz wiosenny!
Gdy sanki niosły go żwawo po Wozniesieńskim do mieszkania na
Fontance, myślał z biciem serca o czekającej go przeprawie z Talą.
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Ku zdziwieniu - a może i lekkiemu rozczarowaniu - obeszło się bez sceny.
Może Tala zrozumiała, że jej zaborczość tylko odstrasza chłopca, a może
też ochłodła. Romans odnowił się, ale już bez miłosnych liścików i bez
skrapiania poduszki perfumami. Zresztą romans musiał się skończyć
siłą rzeczy, bo za tydzień Tadzio jechał do Mińska na ferie wielkanocne.
A po feriach miał wrócić do Petersburga tylko na krótki okres egzaminów w maju, wobec czego wymówił mieszkanie na Fontance, spakował
walizki i pożegnawszy się czule z Talą wyjechał. Przed rozstaniem snuli
romantyczne projekty, jak to będą razem spędzać białe noce petersburskie i jak to pojadą na wycieczkę nad uroczą Imatrę. Na pożegnanie Tala
podarowała Tadziowi złoty krzyżyk prawosławny na srebrnym łańcuszku
i dopilnowała, żeby go Tadzio zawiesił sobie na szyi pod koszulą. Poczuł
zażenowanie, bo nie miał się czym odwdzięczyć. ,,Chyba przyślę jej jakiś
skromny pierścionek z Mińska? Poza tym - czy Polakowi i katolikowi wypada nosić krzyżyk prawosławny?” - rozmyślał. O przysłaniu pierścionka
jakoś zapomniał, a o krzyżyku prawosławnym będzie jeszcze mowa.
Święta Wielkanocne, które w roku tym przypadły na 6 kwietnia starego
stylu, minęły wesoło. Po rezurekcji w katedrze było przyjęcie u państwa
Irteńskich, na drugi dzień - u pp. Święcickich. Niemal przez cały tydzień
trwały wędrówki z domu do domu. Stoły rzecz jasna „uginały się” pod
ciężarem malowanych jaj, szynek, kiełbas, pieczonych prosiąt, indyków,
zwierzyny i mazurków. Lała się starka i krążyły kielichy wina węgierskiego i starego miodu z „reńskiej” piwnicy pana Staroniewicza. Bywalcy
wielkanocni, którzy uważali za punkt honoru, aby nie opuścić ani jednego
święconego w niezliczonych domach krewnych, przyjaciół i znajomych,
i którzy nieraz potrafili jednego dnia odwiedzić po piętnaście domów,
obżerali się do takiego stopnia, że musieli co wieczór brać silne środki
przeczyszczające, żeby proces trawienia przyśpieszyć i miejsce w żołądku
dla nowych delikatesów kuchni litewskiej otworzyć.
Wielkanoc - święto wiosny chrześcijańskiej - jest zarazem otwarciem
zielonego karnawału. Tej wiosny wielkim zdarzeniem tego karnawału był
ślub panny Krysi Torczyńskiej z panem Tadeuszem Korzonem, dyrektorem elektrowni miejskiej. Panna Krysia nie była urodziwa, raczej - miała
urodę, jakby powiedziała Magdalena Samozwaniec, nieco przez pszczoły
pokąsaną. Poza tym jednak była to panienka z dobrego gniazda, miła
i posażna (rodzice jej posiadali piękny majątek tuż pod Mińskiem). Nadto
miała - w przekonaniu rodziców i własnym - bardzo ostry i dowcipny
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języczek. Napisała długą satyrę wierszem, w której dostało się wszystkim
znanym osobistościom mińskim. Satyra rozpoczynała się tak:
Niedawno w modzie były chińskie cienie,
I z powodu tej okoliczności było wielkie bawienie.
Autorka nie wysilała się na głębszą charakterystykę wyśmiewanych
postaci i ograniczyła się do wyszydzenia cech zewnętrznych. A więc np.
o pewnym przesadnie prosto trzymającym się młodzieńcu stało:
Władek się uwija,
Tańczy jakby połknął kija.
A o pewnej szczupłej panience, że słychać jak „kosteczki brzęczą”
gdy tańczy. Satyra krążyła po Mińsku w odpisach odręcznych i miała
powodzenie. „Niebezpiecznie jest dostać się na języczek panny Krysi” powiadali znawcy literatury satyrycznej.
Wesele było huczne i obiad wspaniały. Znów uginały się stoły - tym
razem w przestronnej sali Klubu Obywatelskiego - strzelał szampan,
wznoszono toasty. Tadzio aż do roku 1939 przechowywał w swym archiwum menu tego obiadu drukowane na pięknym welinie. W spisie win
figurował m.i. „le vieux miod de la cave de biskup Dederko”.
Gdy oddawanie się wielkanocnym grzechom obżarstwa i pijaństwa
minęło, Tadzio pojechał na parę tygodni do Baćkowa. Wiosna 1914 roku
była wczesna. Brzozy prawie się rozpuściły, a przeto toki cietrzewie miały
się już ku końcowi. Ale słonki jeszcze ciągnęły - nad polanką koło Kucharewa Lada, nad mokrą łąką Makowija, nad groblą w olszynie koło wioski
Miłożnia. Las nie miał już delikatnego uroku przedwiośnia. Płaty śniegu
znikły z miejsc nawet najniższych. Przekwitły sasanki i pierwiosnki.
Noce były ciepłe a dni nawet gorące, i wszystko zdawało się zielenieć
z godziny na godzinę. Aromatycznie pachniały młode listki topoli. Z osinek zwieszały się girlandy czerwonego kwiecia. Drozd-śpiewak odzywał
się coraz rzadziej, za to po zachodzie słońca słychać było jak w gąszczu
słowik próbuje pierwszego tej wiosny kląskania. Dla uszu myśliwego
śpiew słowika jest głosem złowrogim, zwiastuje bowiem zbliżające się
lato, a z nim koniec sezonu polowań wiosennych.
W pierwszych dniach maja Tadzio wyruszył do Petersburga na egzaminy. Liczba mnoga „egzaminy” była przesadą. Przepisy na wydziale
prawa głosiły, że do zaliczenia pierwszych dwóch semestrów można zdać
egzaminy z trzech przedmiotów, ale wystarczy egzamin z jednego. Hołdując naczelnej zasadzie ekonomicznej, że należy dążyć do osiągnięcia
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maksimum efektu przy najmniejszym nakładzie wysiłku, Tadzio wybrał
drugą alternatywę, tj. zapisał się na jeden egzamin - z teorii statystyki.
Przed egzaminem Władek Krecz udzielał mu dobrych rad:
- Pamiętaj nie iść na egzamin do Bukowieckiego, bo on wszystkich ścina.
Staraj się dostać do Kaufmana, bo ten wszystkim stawia stopnie celujące.
Ale pamiętaj o jednym: możesz nie umieć biletu i gadać najokropniejsze
głupstwa, ale musisz odpowiedzieć na dwa ostatnie pytania. Pierwsze
pytanie będzie: „Jakie pan zna centralne instytucje statystyczne?”. Na to
odpowiesz: „Przede wszystkim Cesarski Gabinet Statystyczny”. Wtedy
zada ci drugie i ostatnie pytanie: „Czy pan wie, kto stoi na czele tego
Gabinetu?”. Wtedy zlekka uniesiesz się z krzesła i odpowiesz: „Wy, wasze
wysokoprewoschoditielstwo”. Staruszek jest tajnym radcą stanu i bardzo
jest dumny z tego tytułu. Poza tym idź na egzamin w żakiecie, bo on
traktuje egzamin jako wielką uroczystość i nie znosi studentów skudłaczonych i niechlujnych.
Tadzio słuchał rad uważnie i czuł wielką tremę, ale w gruncie nie bał
się ani Kaufmana, ani nawet groźnego Bukowieckiego. Do pierwszego
w życiu egzaminu uniwersyteckiego przygotował się bardzo gruntownie.
Gdy przyszedł dzień fatalny, ubrał się w żakiet i pojechał na „Bazylówkę”.
Miał szczęście, bo trafił do Kaufmana. „Staruszek” nie wyglądał zbyt
staro. Był drobny, suchy i miał długie wąsy pofarbowane na kolor czarny
z zielonkawym połyskiem. Bilet wyciągnął łatwy i odpowiadał jak z nut.
Potem przyszły pytania „z kursu”. Na razie wszystko szło gładko aż doszło do pytania:
- Co kolega wie o statystyce wieku?
Tadzio zaciął się. Zaczął przebiegać myślą stronice kilkakrotnie przeczytanego podręcznika prof. Jansohna, ale ani rusz nie mógł wygrzebać
ze skrytek mózgowych tej przeklętej stronicy o statystyce wieku. Kaufman starał się mu poczciwie dopomóc:
- No, dajmy na to, że w danej kamienicy mieszka dwieście osób w różnym wieku - od niemowląt do starców - i że koledze polecono sporządzić
statystykę wieku mieszkańców tej kamienicy. Jak się kolega zabierze do
tej pracy?
Tadzio zrobił najwyższy wysiłek swych władz umysłowych i odpowiedział:
- Sporządzę listę wszystkich mieszkańców z podaniem wieku każdego
z nich, później cyfry wieku podsumuję, sumę zaś ogólną podzielę przez
liczbę mieszkańców...
411

pawlikowski_dziecinstwo.indd 411

2011-11-29 02:33:47

Michał K. Pawlikowski

Kaufman aż podskoczył na krześle:
- Ależ kolego! Co panu da rezultat takiego dzielenia?!
- Da mi przeciętną wieku mieszkańców kamienicy - odparł Tadzio
głosem niepewnym.
- Ależ komu, na miłość Boską, potrzebna jest taka przeciętna?! - wykrzyknął Kaufman rozkładając suche rączki z gestem rozpaczy.
„Istotnie - myślał Tadzio czując jak mu uszy i policzki zaczynają palić komu, u diabła, potrzebna jest taka przeciętna?”... Wtedy Kaufman zaczął
głosem łagodnym wyjaśniać na czym polega sztuka statystyki wieku.
I oto nagle i - jak to zwykle bywa - po niewczasie skrytka w mózgu otwarła się jak za naciśnięciem sprężyny i odpowiednia stronica podręcznika
Jansohna stanęła przed oczyma jak żywa. Pośpiesznie, trochę się jąkając,
przerwał wywody profesora i zaczął szeroko rozprawiać o „grupach
wieku” - pragnąc na gwałt pokazać, że nie jest takim idiotą, za jakiego
profesor wziąć go może. Kaufman uśmiechnął się z ulgą i kiwając głową
w takt słów Tadzia umoczył pióro w kałamarzu i przysunął do siebie
matrykułę chłopca, żeby w niej postawić stopień. Nagle zatrzymał pióro
w powietrzu. „No, co jeszcze?” - zaniepokoił się Tadzio. Kaufman pochylił głowę i spytał głosem przyciszonym:
- Jakie kolega zna centralne instytucje statystyczne w Rosji?
„Aha, Krecz nie blagował” - pomyślał Tadzio. A głośno:
- Przede wszystkim Cesarski Gabinet Statystyczny.
Kaufman pochylił głowę jeszcze niżej i spytał prawie szeptem:
- A może kolega wie, kto stoi na czele tego Gabinetu?
Tadzio uniósł z krzesła tylną część ciała i odpowiedział:
- Wy, wasze wysokoprewoschoditielstwo.
Kaufman kiwnął głową i drżącą ręką nasmarował w matrykule duże
koślawe „wies’ma”, co w wolnym przekładzie na polski znaczy „celująco”.
Piękne są białe noce petersburskie. Zwolennicy nic nie objaśniających
przymiotników lubią mówić, że białe noce są „niesamowite”, no i rzecz
jasna - „widmowe”. Ludzie szafujący podobnymi definicjami albo mało
w życiu podróżowali, albo podróżując - nie umieli patrzeć, i nie wiedzą,
że każda szerokość geograficzna i każdy kraj mają swoje osobliwości.
Gdyby zasiedziały Kalifornijczyk, który czerwonego muchomora zna
tylko z książek dla dzieci z obrazkami, został przeniesiony do borów litewskich i zobaczył pierwszego w życiu żywego muchomora, zapewne by
wykrzyknął: „Ach, jakie to niesamowite!”. Podobnie zdumiałby Litwin,
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gdyby w sercu puszczy jodłowej w stanie Oregon, na wysokości paru
tysięcy metrów nad poziomem morza, ujrzał całe zarośla rosnących na
dziko i kwitnących bladoróżowo rododendronów. Podobnie rzecz się ma
z białymi nocami. Przedsmak ich czujemy już nad jeziorami Brasławszczyzny lub Witebszczyzny. Im dalej na północ - ku polarnemu kołu - tym
białe noce stają się bielsze. Aż dochodzimy do punktu zwanego biegunem,
gdzie - jeżeli wierzyć geografom i podróżnikom - słońce w ogóle nie zachodzi w ciągu pół roku. Od Petersburga do bieguna jest jeszcze kawał drogi
i słońce w Petersburgu zachodzi na parę godzin. Ale o północy jest tak
widno, że Puszkin pisze i czyta bez lampy - oczywiście siedząc przy oknie,
bo w głębi pokoju panuje zmierzch i mógłby popsuć sobie oczy. Późnym
wieczorem długie - przeraźliwie długie cienie kładą się wzdłuż Newskiego
prospektu. Zdaje się, że pomarańczowe słońce nigdy nie zajdzie.
Toluś Rusiecki i Tadzio, dumni ze zdania przepisanej liczby egzaminów
fundują sobie „taksomotor” i jadą na Striełkę, tj. na najdalej na zachód
wysunięty cypel jednej z wysp zwanej Jełagin Ostrów. Tam każdego
wieczora szanujący się petersburżanie jadą powozami, samochodami,
dorożkami - oszczędniejsi tramwajem - by obserwować zachód słońca.
Na samym koniuszku Striełki szosa robi pętlę i na niezbyt obszernym
półksiężycu tej pętli panuje ścisk. Policjant bardzo grzecznie reguluje
ruch pojazdów, w których nieraz siedzą osoby wysoko postawione. Ci co
już stoją w środku półksiężyca nie chcą się ruszać. Panie przykładają do
oczu lornetki. Ci co jeszcze do samej Striełki nie dotarli niecierpliwią się.
A słońce zachodzi z denerwującą powolnością. Pomarańczowa kula toczy
się na samej linii horyzontu i ani rusz nie chce się zapaść w oślepiającą
toń zatoki. Motory burczą i dygoczą. Konie rozkraczają nogi.
Pachnie benzyną, dobrymi perfumami, kurzem i moczem końskim.
Elegancka pani szepcze: ,,C’est exquis”. Elegancki pan siedzi obok znudzony i nie patrzy na płomienny zachód. Która może być godzina?...
Nikt nie odgadnie patrząc na słońce: może być ósma, może być około
dziesiątej: Wreszcie po długiej chwili, gdy i patrzącym na zachód snobom petersburskim, i grzebiącym kurz kopytami koniom, i warczącym
motorom i samej Striełce zrobiło się nudno nie do wytrzymania, słońce
spłaszczyło się jak przydepnięta czerwona piłka i zaszło. Pojazdy zaczęły
odjeżdżać i półwysep opustoszał.
Po skromnej kolacji na Fonarnym zakropionej tylko paru kuflami
piwa Tadzio i Toluś postanowili odbyć spacer po mieście. Dziwnie
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(„niesamowicie”?) było chodzić po widnych jak o wczesnym zmierzchu a cichych i pustych ulicach. Przez całą szerokość placu Senackiego
wyraźnie widać nie tylko sylwetkę galopującego Jeźdźca Spiżowego,
lecz nawet nieruchomą postać wartownika w grenadierskiej czapie
pilnującego posągu. Kopuła św. Isaakija połyskuje w blaskach zorzy
zielonkawym brązem. Siadają nad Newą na ławce granitowej. Okna
Pałacu Zimowego błyszczą jak szkliste bielma. Po drugiej stronie
rzeki kontury Pietropawłowskiej Twierdzy z ostrym szpicem cerkiewki są czarne. A nad samym szpicem złoci się jaskrawo jedna jedyna
gwiazda. Stamtąd po rdzawych zmarszczkach rzeki płyną dźwięczne
i czyste tony kurantów. Północ. A tak widno - myśli Tadzio - jak bywa
u nas na kilka minut przed wschodem słońca, gdy głuszec śpiewa już
z przerwami przysłuchując się kontraltowym i namiętnym stękaniom
głuszycy.
Następnego wieczora pojechali do Pawłowska. Nie oglądali wspaniałego parku, jednego z najpiękniejszych parków podpetersburskich, bo
przyjechali do Pawłowska w innym celu. Do dworca przylegała olbrzymia buda drewniana, w której odbywały się w sezonie letnim - od maja
do września - koncerty petersburskiej orkiestry symfonicznej pod batutą
dyrygentów nieraz o światowej sławie. Koncerty w Pawłowsku były hojnym darem cesarza dla ludności stolicy i jej okolic, wstęp bowiem do sali
nic nie kosztował. Przyjeżdżający z Petersburga melomani musieli tylko
kupić bilet tam i z powrotem, który kosztował kilkadziesiąt kopiejek. Trafili źle. Cały program był poświęcony muzyce Musorgskiego. Symfonia
pod nazwą „Sabat czarownic na Łysej Górze” brzmiała w uszach Tadzia
jak zharmonizowany hałas. Siedział znudzony i na pół ogłuszony zerkając na Tolusia, który pilnie studiował program. Kiedy w przerwie palili
papierosy spacerując po alei, Tadzio odważył się zrobić uwagę, że mu się
„Sabat czarownic” nie bardzo podobał. W odpowiedzi Toluś wręczył mu
program:
- Przeczytaj. Tutaj wszystko jest dokładnie objaśnione.
Istotnie - w programie każda część symfonii była skrupulatnie wyeksplikowana: „Wiedźmy zaczynają przylatywać na Łysą Górę”, „Zjawiają się
diabły”, „Zaczyna się sabat” itd. Tadzio pomyślał, że dziwna to muzyka,
którą trzeba słuchaczowi objaśniać za pomocą słowa drukowanego, ale
zmilczał, nie chciał bowiem ujść za prostaka nie rozumiejącego poważnej
muzyki.
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Tak się stało, że przypomniał sobie Talę dopiero na dwa dni przed wyjazdem z Petersburga. Zatelefonował na Fontankę. Odpowiedziano mu,
że Nataliji Aleksiejewny nie ma w domu, bo wyjechała na kilka dni na
wycieczkę - na Imatrę. Powiesił słuchawkę z dziwnym uczuciem. Przypomniał sobie, jak jeszcze przed dwoma miesiącami układali plany wspólnej
wycieczki na Imatrę, aby tam pod bladym niebem Karelii spędzać „noce
białe, noce szalone”. No cóż - myślał - pojechała tam z kim innym. Sam
sobie jest winien, bo mógł zatelefonować dziesięć dni temu. Pal ją sześć...
Nie, nie „pal ją sześć” - poprawił się w duchu - przypomniawszy sobie
skórę z delikatnym ciemnym meszkiem na łopatkach. Zobaczy ją jesienią. Nie przeczuwał, że już jej nigdy więcej nie zobaczy. I nie przeczuwał,
że nie wróci do Petersburga. Miasto, do którego powrócił po czterech
miesiącach, nazywało się już Piotrogród, a Tala była siostrą miłosierdzia
na froncie austriackim.
Co się jednak stało z krzyżykiem prawosławnym, który Tala podarowała Tadziowi na pożegnanie? „Kwoli ciekawemu czytelnikowi” podajemy
tu wszystko, co o tym wiemy. Po powrocie do domu Tadzio pilnie uważał,
żeby nikt z rodziny i przyjaciół krzyżyka tego nie wyśledził. Zdarzyło
się jednak, że pewnego dnia zapomniał o środkach ostrożności. Działo
się to w Baćkowie. Stał w wannie gumowej czyniąc ranne ablucje, zaś
fatalny krzyżyk dyndał mu na szyi. Do pokoju wpadł nagle „mały” Kazio, który zresztą był już przeszedł do piątej klasy i był wzrostu Tadzia.
Zobaczywszy krzyżyk wytrzeszczył oczy, parsknął śmiechem, a potem
wybiegł z pokoju krzycząc na cały dom: - Mamo, mamo, Tadzio przyjął
prawosławie! Przy śniadaniu pani Irteńska nie powiedziała ani słowa, ale
parę razy zamieniła z Jadwinią i Kaziem spojrzenia porozumiewawcze.
O dalszych losach krzyżyka kroniki milczą.
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Rozdział XXVIII

Rzemiennym dyszlem

Maj dobiegał końca. Zaczęło się lato 1914 roku - pierwsze lato upalne
po szeregu lat zimnych i dżdżystych. Na wsi w wielu okolicach słońce
było z lekka przymglone. Nie była to jednak mgła, ale dym. Paliły się
lasy, lub raczej tliło się torfowe podglebie zwęglając korzenie starych
sosen. Szarozielone pióropusze rdzewiały, masztowe olbrzymy chyliły
się i padały z trzaskiem. Z dymem mieszał się kurz. W Mińszczyźnie
grasowała epidemia zapalenia płuc spowodowana, jak wtedy twierdzili
lekarze, wdychaniem kurzu, którego nadmiar unosił się w powietrzu.
W odrynach i puniach parobcy i dziewczęta wiejskie dusili się na śmierć
od trującego aromatu świeżo skoszonego siana. Słowem - najstarsi ludzie
nie pamiętali takiego lata. Nawet sceptycy kiwali głowami: huragan
w styczniu, upał bez kropelki deszczu w samym początku lata, zapowiedziane na sierpień pełne zaćmienie słońca - dziwne rzeczy zaczynają się
dziać w przyrodzie. Po wsiach zaczęli się włóczyć - dotąd nigdy na Litwie
nie spotykani - wędrowni „starcy” czyli „jurodiwyje” z głębokiej Rosji.
Przepowiadali posuchę, koniec świata, a nawet trzęsienie ziemi. Chłopi
zmazywali z czoła pot zmieszany z kurzem i słuchali proroków w tępym
milczeniu.
Wszystko to mało obchodziło Tadzia. A właściwie nie obchodziło
nikogo, świat stał na niewzruszonych podstawach. O znakach na niebie
i ziemi oraz o włóczących się po wsiach prorokach rozmawiano w braku
innych tematów, tak jak się rozmawia w sezonie ogórkowym o wężu
morskim. Tadzio miał zresztą ważniejsze rzeczy na głowie. Przeszedł na
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drugi rok prawa, a więc uważał się już za starego studenta. W Mińsku
czekała go przyjemność na każdym kroku. Po lokalnym pokazie rolniczym na placu Komarowskim odbył się w salach „Ogniska” bal „zielony”.
Mazura prowadził pan Władysław Raczkiewicz, który właśnie kończył
ćwiczenia wojskowe i był ubrany w elegancki czarny mundur praporszczyka artylerii.
Wśród bujnej zieloności Treku Tadzio flirtował z szarooką i platynowłosą
Diką Dietrichs - przylepną Niemeczką ze zruszczonej rodziny. Dika - uroczy
motyl świeżo wykluty ze sztubackiej poczwarki gimnazjum żeńskiego pani
Skoworodnikowej - była wonczas jedną z gwiazd firmamentu mińskiego
zaćmiewającą dobrze już „opatrzone” panny Żmijowe. Jak miło, ku zawiści
starszych sztubaków i oficerów piechoty, poafiszować się z nią na Treku,
na deptaku, lub przemknąć się po kocich łbach Zacharzewskiej dorożką
Rodziewicza. Tajnym marzeniem Tadzia było, żeby milutka Dika stała się
mińską Talą. Niestety, flirt pozostawał flirtem i kończył się na przelotnych
pocałunkach u furtki ogrodowej domku, w którym mieszkała Dika. Dika
nie miała ani doświadczenia, ani temperamentu, ani (prawdopodobnie)
pragnień Tali. Po prostu siedemnastoletniej zimnokrwistej dziewczynie
imponował flirt ze studentem zjawiającym się na randki w coraz to nowym
garniturze letnim. Zapewne też oszczędna Niemka podziwiała rozrzutność
młodzieńca nie żałującego pięćdziesięciokopiejkówek na dorożki, kwiatki
i lody w kawiarni na Treku.
Dika miała zniknąć z serca Tadzia w sposób nagły i niespodziewany.
Pewnego południa popijał kawę w kawiarni „Selekt”. Przy sąsiednim stoliku siedziały dwie młode kobiety wytwornie, choć może trochę jaskrawo
ubrane. Jedna z nich nie spuszczała oczu z Tadzia. Gdy spojrzał na nią
- uśmiechnęła się. Twarz miała dość pospolitą, ale uśmiech zmysłowych
i bardzo czerwonych ust był śliczny. Oczy miała duże, z połyskiem, który
według jednych jest oznaką wielkiego temperamentu, według innych objawem gruźlicy, a według jeszcze innych - symptomem i tego, i tamtego. Trzymała nogę założoną na nogę i sukienka podniesiona wyżej, niż to
przepisywała ówczesna moda, pozwalała podziwiać nie tylko wąską kostkę, ale i trzy czwarte kształtnej łydki w brązowej pończoszce jedwabnej.
Mrugnięciem oka dała do zrozumienia, żeby Tadzio przysiadł się do ich
stolika. Tak się zaczął romans z Zośką Orlicz, śpiewaczką „kaskadową”
z „Akwarium”, która zresztą według paszportu nazywała się Michalina
Stępień i była rodem z Warszawy.
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Romans był namiętny, burzliwy i sentymentalny. Po nocy szału w hotelu „Odessa” - o parę domów od mieszkania pp. Irteńskich - przychodził
dzień pełen romantycznych czułości. Zośka miała pewne braki edukacji,
np. mówiła „trzeba mieć wytworność taktu” albo „jestem za dobra na
ciebie”, ale nie była głupia. No a w dziedzinie „namiętności czułych”
po prostu celowała. Nieraz Tadzio porównywał ją z Talą. Porównanie
wypadało zawsze na korzyść Zośki. Tala była czuła i namiętna, ale znała
tylko elementarne zasady sztuki kochania. I jej rozmowy o poezji i jej
uściski były raczej prymitywne. Zośka o poezji nie rozmawiała i należy
wątpić czy kiedykolwiek coś czytała, ale za to miała wrażliwość idealnej kochanki, która zdaje się czytać najtajniejsze myśli i pragnienia
kochanka. Tadzio nigdy się z nią nie nudził i zachodził w głowę, skąd
też ta na pół piśmienna dziewczyna ma w sobie tyle subtelności. I jeszcze
jedno różniło ją od Tali. Kochanka z Fontanki była zaborcza w miłości,
ale inne kobiety w życiu Tadzia nic jej nie interesowały. Zośka Orlicz
była piekielnie zazdrosna. Maksyma operetkowa, że „artystki z Variete
nie biorą miłości zbyt tragicznie” nie miała do niej zastosowania. Dnia
pewnego zobaczyła Tadzia na Treku w towarzystwie Diki i tego wieczora
zrobiła mu tak straszną awanturę, że na czas romansu z Zośką postanowił
wyrzec się innych kobiet. Scena ta zrobiła mu przyjemność: „Dziewczyna
jest naprawdę zakochana we mnie” - myślał z dumą.
Czy sam się w niej kochał? Nieraz rozmyślał nad tym i w wyniku
rozmyślań określił swe uczucie jako „sentyment”. Był przekonany, że to
określenie załatwiało bez reszty cały problem psychologiczny. Na razie
ważniejszy był problem towarzysko-dżentelmeński. Mińsk był małym
miastem i już po kilku dniach wszyscy trąbili, że „młody Irteński nocuje
u tej szansonistki, a ona kocha się w nim jak głupia gęś”. Czasem na ulicy
spotykał zaciekawione spojrzenia znajomych, a nawet nieznajomych.
Czasem któryś z przyjaciół pytał go znienacka:
- A czy ty płacisz tej Orliczównie?
Faktem było, że Zośka nie brała od niego pieniędzy. Gdy po pierwszej
nocy szału usiłował po kryjomu wsunąć jej dziesięciorublówkę do torebki, rozpłakała się i oświadczyła ostrym tonem, że albo zabierze swoje
pieniądze, albo może się wynosić na złamanie karku. Odtąd nie było
mowy o zapłacie. Zośka oddawała mu się „z miłości”. Dwa czy trzy razy
zdarzyło się wprawdzie, że pożyczyła od niego po pięć czy dziesięć rubli,
no - ale to była pożyczka. A że nie oddała? - Iluż to porządnych ludzi
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z zasady nie oddaje pożyczonych pieniędzy! Tadzio jasno zdawał sobie
sprawę z ogólnie znanego faktu, że szansonistki dostają bardzo lichą
gażę i zarabiają na stroje, bieliznę i perfumy czym innym. Wiedział też,
że dzielą się zarobkami z „reżyserem” Pinterem lub dyrektorem Bielatem. Wiedział, że kilka jego pięcio czy dziesięciorublówek na pewno nie
starczy ani na stroje, ani nawet na opłacenie pokoiku w hotelu „Odessa”.
Nie wszystkie noce spędzał u Zośki. Na to trzeba by było mieć siły herkulesowe. Z kim Zośka spędzała noce, gdy on spał snem sprawiedliwego
w mieszkaniu rodziców?... Starał się nie myśleć o tym, ale ambarasujące
poczucie „dwuznaczności” ich stosunku leżało bezustannie kamieniem
na dnie jego samczego sumienia. I to było przyczyną, że „sentyment” do
Zośki nigdy nie zamienił się w miłość.
Dziś prawdopodobnie niewielu się żachnie na samo zestawienie słów:
„sentyment” i „kokota”. Ale i dziś sentymentu tego nie zrozumie ani
bardzo uczciwa kobieta, ani żołnierz Armii Zbawienia, ogłaszający swą
cnotę waleniem w bębny, trąbieniem w trąby i modlący się z zamkniętymi oczyma. Umiarkowany moralista uśmiechnie się pobłażliwie i powie:
„Kwiat na bagnie”. Gdyby jednak każdy mężczyzna przypomniał sobie
swoją „Zośkę Orlicz”, to by zapewne bagno przestało być bagnem, a stało
się kwiecistym gazonem. Stara to zresztą historia. Dzieje ludzkości znają
- od czasów zamierzchłych do dnia dzisiejszego - wypadki, gdy mężczyzna nie tylko miał „sentyment” do kokoty, nie tylko w niej się kochał,
ale nawet z nią się żenił. Współczesny mędrzec, bogaty w kilka tysięcy
lat doświadczenia, powinien by wreszcie zrewidować swój stosunek do
alkoholu (o czym już pisaliśmy) i do prostytucji. W wypadku Zośki
chodziło jeszcze o coś innego. Dziewczyna prawdopodobnie bardziej by
się zdziwiła, niż obraziła, gdyby posłyszała, że się ją porównuje z kokotą,
podobnie jak chłop gospodarz dziwi się, gdy się go porównuje z chłopem
bezrolnym, a robotnik wykwalifikowany - że się go porównuje z robotnikiem niewykwalifikowanym. Autor miałby wielką ochotę napisać dużo
innych - mądrych i sensacyjnych - uwag o prostytucji, nie chce jednak
rozwlekać tej kroniki i walną rozprawę o prostytucji odkłada do innej
okazji.
Słodki romans bez jednej chmurki (jeśli nie liczyć gwałtownych, ale zawsze przyjemnie kończących się scen zazdrości) urwał się, gdy pewnego
wieczora czerwcowego Zośka wyjechała otrzymawszy nowe engagement
do kafeszantanu w miejscowości dość odległej, bo w Baku na Kaukazie.
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Na dworcu Zośka stojąc w oknie wagonu i tuląc do twarzy bukiecik
goździków ofiarowany jej przez Tadzia popłakiwała rzewnie. W parę
dni później Tadzio pojechał do uroczego folwarczku Zajezierze powiatu
sieńskiego gubernii mohylewskiej, gdzie spędzał wakacje Bohdan Wańkowicz.
Bohdan skończył, jak wiemy, ósmą klasę w Orle i pojechał na przyrodę
do Kijowa. Widzieli się tylko przez kilka dni w ciągu poprzednich wakacji.
Dziesięć dni pobytu w Zajezierzu minęły jak jedna chwilka - nie dlatego,
że były bogate w jakieś szczególne przygody i rozrywki (życie w małym
domku zajezierskim płynęło skromne i cicho), ale dlatego, że serdeczni
przyjaciele nie mogli się nagadać do syta. Zresztą gdy tematy rozmów
przyjacielskich - filozoficznych i „tak sobie” - były na wyczerpaniu, jechano wózkiem jednokonnym do miasteczka Smolany po pocztę, albo
do Judzienicz pana Floriana Wańkowicza, albo do Janowa Sulżyńskich,
spokrewnionych z Irteńskimi przez Świętorzeckich.
Tadzio zabawiłby u Bohdana dłużej, gdyby go nie wzywała do Mińska
pewna uroczystość familijna. Bohdan odwiózł go na stację Buhuszewska
wziąwszy od przyjaciela słowo, że ten go raz jeszcze odwiedzi tego lata.
Przesiadając się na stacji Orsza Tadzio zjadł w bufecie kilka sławnych na
całe imperium rosyjskie pierożków z mięsem i kupił w kiosku na dalszą
drogę parę pism ilustrowanych i ostatni tom humorystycznych opowiadań Arkadiusza Awerczenki. W jednym z tygodników (rosyjskich)
szczególnie zainteresował go bogato ilustrowany artykuł na temat
„tragedii domu Habsburgów”. Losy cesarza Maksymiliana, arcyksięcia
Rudolfa i pięknej Vetsery oraz cesarzowej Elżbiety wzruszyły go głęboko. A gdy pociąg przybił do dworca w Mińsku, pierwszym odgłosem,
który mu wpadł w uszy, były wrzaski gazeciarzy sprzedających dodatek
nadzwyczajny o zamordowaniu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda
w Sarajewie.
„Co za dziwny zbieg okoliczności” - pomyślał.
W kilka dni później do Tadzia wpadł wieczorem Henio Kostropowicz.
- Jedziemy na kaczki do Bronka Komorskiego!
- Jak to na kaczki? - zdziwił się Tadzio - jutro jest dopiero św. Jana,
a termin polowania zaczyna się na św. Piotra i Pawła.
Henio wzruszył ramionami.
- Św. Jan czy św. Piotr - jakaż to różnica?! Zresztą niech o to głowa boli
Bronkowi, a nie nam.
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Ruszono końmi nazajutrz o świcie. Bronek Komorski hodował się
w Turkiestanie, gdzie ojciec jego miał jakąś posadę, potem kończył medycynę w Moskwie, wreszcie osiadł w Mińsku jako młody, ale już bardzo
wzięty lekarz-wenerolog. Ojciec jego miał teraz posadę administratora
w Pleszczenicach powiatu borysowskiego i tam miało się odbyć polowanie. Bronek był to młodzieniec urodziwy i wesoły, świetny strzelec i wielki myśliwy - z lekkim odchyleniem raubszycowskim - stąd postanowienie
otwarcia sezonu na kaczki nie w „przepisowym” dniu św. Piotra i Pawła,
lecz o cztery dni wcześniej.
- Lato jest wyjątkowo wczesne w tym roku - tłumaczył - jeżeli będziemy
czekać do św. Piotra, wszystkie kaczki odlecą...
Łowy udały się. Polowano w słynnym w Mińszczyznie uroczysku Most
Garbaty (bo naprawdę był tam stary i pałąkowaty most przez bagnistą
rzeczkę, bardzo niebezpieczny dla całości nóg końskich). Knieja, jak inne
knieje w tamtych stronach powiatu borysowskiego, bardzo przypominała
panoramę przeprawy przez Berezynę (jeżeli przy pewnym wysiłku wyobraźni usuniemy z tej panoramy krę i śnieg, a zazielenimy trawy i łozy):
knieja dzika niczym dżungla poleska, z wonią ajeru i mięty, z wiatrem
hulającym po rozsłonecznionej przestrzeni i opalającym twarze i rozchełstane szyje na kolor miedziaka świeżo wybitego w mennicy. Gończe
bobrowały w szuwarach. Kaczek zatrzęsienie. Ciężko zrywały się podloty.
Stare krzyżówki krążyły nad głowami strzelców z ostrym metalicznym
świstem skrzydeł. Bronek strzelał jak mistrz. Tadzio i Henio „gorącowali
się” i raz po raz pudłowali. Nie obeszło się bez dodatkowego przestępstwa
przeciw prawu i etyce myśliwskiej. Gończe ruszyły z bagnistej olszyny
zająca.
- Co robić? - irytował się Bronek moje gończe (zaimek dzierżawczy
„moje” wymówił z naciskiem) nic rzucą tropu zajęczego do wieczora,
a bez piesków całe polowanie będzie zepsute!
Nie namyślając się długo rozkazał gajowym ubić zuchwałego szaraka,
który miał czelność wybrać się na spoczynek dzienny do rewiru zarezerwowanego dla kaczek. Rozkaz wykonano i „odwołane” w ten sposób
ogary wróciły do „szukania” kaczek.
- Tylko pamiętajcie nikomu o tym nie mówić, bo może być przykrość
- ostrzegał Bronek.
Zakończenie polowania było jeszcze rozkoszniejsze. Śliczne i słodkie,
acz trochę przysadkowate panienki siostry i kuzynki Bronka - czekają
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ze smakowitym obiadem. Po „młodej”, tj. zlekka oddającej siwuchą starce, zjawia się wino kaukaskie. Języki się rozwiązują. Bronek opowiada
dziwy o niebezpiecznych polowaniach na tygrysy, w których brał udział
w suchych zaroślach trzcinowych Turkiestanu. (Zaiste - pomyśli Tadzio
w wiele lat później - „swego” nie znaliśmy! A ileż to łatwo dostępnych
i tanich rozkoszy łowieckich miał do swej dyspozycji myśliwiec litewski
na przestrzeni imperium rosyjskiego - od białych i burych niedźwiedzi
na północy do kozic i niedźwiedzi na Kaukazie, do tygrysów w Turkiestanie lub nad Bajkałem!). Potem rozmowa skręca na sensację, która się
zdarzyła co prawda parę lat przedtem, ale wciąż jeszcze zaprzątała umysły
obywatelstwa ziemi mińskiej.
Szeroko słynęła na Litwie rodzina Ciundziewickich, osiadła w kilku
majątkach powiatu borysowskiego, jako też w gubernii mohylewskiej.
O starożytności tego rodu świadczy podana przez Walerego Przyborowskiego a powtórzona przez Boya informacja, że Henryk Sienkiewicz,
który był trochę snobem, bardzo się szczycił z tego, że jego babka była
Ciundziewicka z domu. Borysowcy bracia Ciundziewiccy - o pół pokolenia mniej więcej starsi od Tadzia - zasłynęli jako koniarze pierwszej
klasy, dzielni jeźdźcy, zapaleni myśliwi, zacni pijacy i bardzo dobrzy Polacy. Po powiecie i gubernii krążyły legendy o ich wyczynach z gatunku
„practical jokes” dokonanych wprawdzie pod wpływem alkoholu, który
sączyli od rana do wieczora jak bąki, ale zawsze utrzymanych w granicach obligującej przynależności do stanu szlacheckiego. Otóż nagle
o tych braciach gruchnęła wieść, że - powiesili popa prawosławnego.
Wieść rozlała się szeroko po ziemiach litewskich i nabrała groźnych
rozmiarów. Przez miękką i cywilizowaną atmosferę początków XX stulecia powiało osiemnastowieczem, kiedy to - jeśli wierzyć „Pamiątkom
Soplicy” - pan Michał Wołodkowicz „trzech popów do unii nawrócił,
a czwarty, uparty pod batogami umarł”. Wieść szeptano sobie ze zgrozą,
choć byli i tacy, którzy dopatrywali się - bardzo cichym szeptem - znamion czynu patriotycznego w nowym „kawale” braci Ciundziewickich.
Znaleźli się jednak sceptycy.
- Jak to - powiadali - staruszka Knobelsdorffa aresztowano i skazano
na katorgę za to, że polował w prawosławnej cerkwi, która nie była ani
cerkwią, ani prawosławną! A biedak Michał Łęski przesiedział kilka
tygodni w więzieniu za usunięcie zgniłego i wystawienie nowego krzyża
w Rubieżewiczach! I chcecie żebyśmy uwierzyli, że Ciundziewiccy, którzy
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jak gdyby nigdy nic spacerują na wolności, naprawdę powiesili osobę
duchowną panującego wyznania?!
Sceptycy mieli rację. Wypadek zakończony tragiczną śmiercią popa
miał inny przebieg. Bracia Ciundziewiccy przyjaźnili się z popem, polowali z nim, a po polowaniu urządzali wspólne i huczne libacje kawalerskie bądź we dworze jednego z Ciundziewickich, bądź w gajówce, bądź
w domu popa. Pop był wesoły, pił na umór nie opuszczając ani jednej
kolejki i dotrzymując kroku Ciundziewickim, którzy na ogół nie mieli
równie sobie mocnych głów w powiecie. Nie uznawał lekkich trunków.
Gdy raz po podaniu deseru koścista ręka popadii sięgnęła po karafkę
wódki, żeby ją zabrać ze stołu, zatrzymał żonę łagodnym ruchem dłoni:
- Zostaw, duszko... Będziemy pić i pod deser...
Nieszczęściem zacnego popa było, że popadia - jak wszystkie kobiety kościste i przedwcześnie postarzałe - miała usposobienie kłótliwe, zgryźliwe,
„wredne”. Nie cierpiała pijaństwa. Znienawidziła braci Ciundziewickich
całą duszą, uważając, że to oni męża do pijaństwa namawiają. Pewnego
popołudnia, po udanym polowaniu na kaczki na mokradłach w pobliżu
jeziora Pielik, towarzystwo zasiadło do sutej przekąski w cieniu dębu na
podwórzu zacisznej gajówki. Gdy tak weselono się w najlepsze i rubaszny
pop bawił kompanów niewyczerpanym zapasem pogaduszek rymowanych,
wygłaszanych przy każdym trąceniu się kieliszkiem, nagle zaturkotała
bryczka. Popadia nie wysiadając z wehikułu zaczęła wrzeszczeć:
- Wracaj do domu, ty pijaku i bezwstydniku! Wracaj zaraz, bo napiszę
do archijereja! Niechaj jego świątobliwość wie, jakiego to duszpasterza
ma parafia! A wy, panowie Ciundziewiccy, powinniście się wstydzić,
że namawiacie osobę duchowną do pijaństwa!
Pop powiedział kompanom półgłosem:
- Ta przeklęta baba do wieczora nie da mi spokoju i zepsuje nam całą
zabawę. Wiecie co: dajcie mi kawał sznura. Udam, że chcę się powiesić.
Może to ją odstraszy...
Sznur znalazł się w mgnieniu oka. Pop wgramolił się na stół, zarzucił
koniec sznura na grubą gałąź dębu, zrobił pętlę. A potem oznajmił głosem donośnym:
- Chcę, żeby wszyscy obecni byli świadkami. Mam dość życia z tą
przeklętą jędzą. Wolę śmierć!
To mówiąc założył pętlę na szyję. Zaległa krótka cisza, bo nawet popadia
przestała wrzeszczeć i patrzała na męża okrągłymi oczami. Nikt później
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nie potrafił dokładnie odtworzyć w pamięci dalszego błyskawicznego
biegu wypadków, wszyscy bowiem byli mocno trunkiem pijani: i pop
z pętlą na szyi stojący na chwiejnych nogach na kołyszącym się stole,
i bracia Ciundziewiccy, i służba leśna. Dość, że pop potknął się i zawisł
na sznurze. Zdjęto go ze stryczka po paru sekundach, ale już nie żył.
Oczywiście odbyło się śledztwo. Wszyscy świadkowie tragicznego
wypadku zeznali zgodnie, że pop sam się powiesił. Nawet popadia
nie oskarżała Ciundziewickich o czyn zbrodniczy, a tylko powtarzała
w kółko, że to oni „tego pijaczynę” do samobójstwa namówili. Braciom
jednak chodziło o to, aby sprawa nie nabrała rozgłosu - żeby, uchowaj
Boże, nie dostała się do gazet. W tym celu bardzo hojnie smarowali łapy
i uriadnika, i prystawa, i lekarza urzędowego i nawet (podobno) sędziego
śledczego. Dopięli swego tylko częściowo. Gazety, nawet czarnosecinne,
nie przepuszczające okazji, żeby dobre imię Polaków z błotem zmieszać milczały. Ale przyduszona w zarodku prawda zemściła się zmieniając się
w oszczerczą legendę:
- Słyszeliście o nowym kawale Ciundziewickich? Powiesili popa!
Dnia 1 lipca (starego stylu) odbyła się w Mińsku wspomniana już
uroczystość familijna. Była to zabawa wesoła i huczna, w której i Kasia
Niesiołowska brała udział. Chłodząc się szampanem w przerwach między
tańcami znów świadczyli sobie dużo miłych rzeczy. Oziębienie wywołane
niefortunnym epizodem warszawskim poszło w niepamięć. Tadzio znów
był przekonany, że kocha Kasię, no i że ona go kocha. Radości z odzyskania „kochanki” nie zdołały zepsuć groźne szepty Genia Falkowskiego, że
„wszyscy” wiedzą o przedterminowym polowaniu na Moście Garbatym,
że wiedzą nawet o zamordowaniu zająca w czerwcu, że władze prowadzą już śledztwo i że wszystkim uczestnikom polowania grożą wysokie
grzywny, a może i areszt. Tadzio słuchał jednym uchem, gdyż wiedział po
pierwsze, że Genio lubi zełgać na poczekaniu, a po drugie - był całkowicie
pochłonięty perspektywą uroczej podróży do Witebszczyzny, dokąd
został z Kasią i jej siostrą zaproszony.
Po dwóch dniach ruszono w podróż, najprzód koleją do stacji Krupki,
a stamtąd rzemiennym dyszlem na północ. Pierwszym popasem był majątek
Dudary państwa Janowskich. Długi pobielany dom z wielką ilością ganeczków przytykał do płaskiego parku, a park przytykał do płaskiego jeziora.
Dwór był piękny, ale jakiś posępny. W Dudarach zmieniono konie i pojechano dalej na północ - najprzód do majątku Gile państwa Michałostwa
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Zdrojewskich, gdzie przenocowano, a potem do majątku Mieżyce państwa Przemysławostwa Zdrojewskich, gdzie spędzono tydzień.
Lesista płaszczyzna zmieniła się w krajobraz malowniczo pofalowany.
Zaczynało się pojezierze witebskie. W uroczych Mieżycach nad rzeką
Ułłą smakuje woda z żelazistej krynicy, smakuje flirt w wonnych mrokach ogrodu. Czerwienieją centki papierosów męskich. Bieleją kwiaty
tytoniu i białe plamy sukienek kobiecych. (Ech, dobrze było, psiakrew,
pić krew ludu pracującego...).
Z Mieżyc - przez krainę jezior większych i mniejszych dotarto do
ostatniego etapu podróży rzemiennym dyszlem - do majątku Sokorów
położonego nad wielkim jeziorem Polo. Dobrze było pływać w przeźroczystej, jak zielonkawe szkło, toni we wczesnych godzinach rannych,
gdy jezioro jeszcze parowało, albo pod wieczór, gdy słońce chyliło się ku
dalekim wzgórzom przeciwległego brzegu i gdy najlżejsza zmarszczka
nie mąciła olbrzymiego lustra wody, jakby zaciągniętej oleistą warstwą
pozłacanego srebra.
Z Sokorowa odbyto jeszcze kilka wizyt sąsiedzkich: do państwa Niedźwieckich w Nizhołowie, gdzie z werandy pięknego domu park spadał
terasami ku łąkom; do państwa Sielawów w majątku Paule, gdzie były
panienki wielkiej urody; do słynnego Iwańska państwa Wołodkowiczów.
Iwańsk słynął z tego, że jego właściciele - ludzie zacni, bogobojni i wielce cnotliwi - mieli jedno dziwactwo. Robili z nocy dzień i odwrotnie.
Wstawali i jedli „ranne” śniadanie o szóstej wieczorem, obiadowali około
północy, jedli kolację i szli do łóżka nad ranem. Dziwactwo nie byłoby
może groźne, gdyby nie to, że cała liczna rodzina i cała służba domowa
musiały się do tych osobliwych godzin stosować. Powiadano nawet (w co
autor tej kroniki nie wierzy), że czynna przy dworze papiernia zatrudniająca paręset robotników też musiała zaczynać i kończyć pracę o tak
dziwnych godzinach.
A później po czułym pożegnaniu z Kasią i krótkim postoju w Mińsku znów do Bohdana Wańkowicza do Zajezierza. Na świecie coś się podobno
działo. „Kurier Litewski”, który docierał do Zajezierza z kilkudniowym
opóźnieniem, pisał o zaostrzeniu się stosunków między Austrią i Serbią,
napomykał o możliwości jakiegoś ultimatum.
- Nic ciekawego nie ma w „Kurierze” - mówił Tadzio odrzucając gazetę
z niechęcią - Wiecznie te same ogórki letnie! Mają też o czym pisać: jakaś
Serbia... Nudno...
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Przyjaciele więc kąpali się w czarnej toni leśnego jeziora, jeździli łódką,
spacerowali do późnej godziny po lesie, gdzie wśród mchów i paproci
zakwitały robaczki świętojańskie. Po kolacji grywali w preferensa lub
gawędzili do północy - o wszystkim prócz polityki. Bohdan opowiadał
o życiu studenckim w Kijowie i o romansie, który tam miał z Kozaczką.
Tadzio - o swych przygodach petersburskich, o romansie z Talą, nawet pod wielkim sekretem - o swej miłości do Kasi.
- No, jutro pojedziemy do stryja Floriana do Judzienicz - oznajmił Bohdan, gdy już się kładli do łóżka - posłuchamy jego dowcipów i napijemy
się starki.
(Alkohol w Zajezierzu był surowo zakazany).
„Świetnie” - ucieszył się Tadzio i zapaliwszy papierosa rozpoczął lekturę „Potopu” ze środka trzeciego tomu. Gdy mu się oczy zaczęły kleić,
odłożył książkę i zdmuchnąwszy świecę powiedział z ziewaniem:
- Cóż to za piekielna nuda na tym świecie! Ach, gdybyż przynajmniej
jakaś wojna...
Bohdan nic nie odpowiedział, bo już chrapał.
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Rozdział XXIX

Wielki facecjonista litewski

Florian Wańkowicz pochodził z zabaszewickiej linii Wańkowiczów.
Ród Wańkowiczów, rozsiany na wielkim obszarze ziem litewskich - od
Witebszczyzny do Polesia - dzielił się bowiem na „linie”. Nieraz trudno
było doszukać się pokrewieństwa między poszczególnymi liniami. Ponadto - jedna linia bywała bogata i jej członkowie należeli do magnatów
finansowych wśród obywatelstwa litewskiego, inna - zubożała lub wręcz
biedna. Łącznikiem między liniami był wspólny klejnot (Lis) oraz poczucie wspólnoty rodowej.
Czy ród Wańkowiczów był starożytny? - Gdy w pierwszych latach
Polski niepodległej fala szlachty zakordonowej, uchodźców zza linii
traktatu ryskiego, rozlała się po pozostałych ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, puszczono w Warszawie dowcip, że co drugi szlachcic litewski
jest „Rurykowiczem”. Oczywiście, dużo było fałszywych Rurykowiczów,
którzy w owych czasach, żerując na tak bardzo pospolitym wśród Polaków
snobizmie, wyrastali jak grzyby po deszczu. Ale zdarzali się Rurykowicze
autentyczni. Do nich właśnie zaliczano Wańkowiczów. Nie znaczy to,
rzecz prosta, aby się wywodzili od jakiegoś prawdziwego czy legendarnego
Ruryka. Znaczy to tyle tylko, że przodkowie ich nie napłynęli z zachodu (jak
sporo szlachty litewskiej), lecz że byli od czasów niepamiętnych osiedleni,
jako kniaźkowie ruscy, na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej. I oznaczało
to, że w „papierach” zatwierdzonych przez nader wybredny i skrupulatny
departament heraldii w Petersburgu figurowali jako pochodzący „iz kniaziej” i byli wpisani do sławetnej „szóstej” księgi szlachectwa.
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Poczucie wspólnoty było przyczyną, że założyli oni potężny związek
rodzinny, jeden z nielicznych w Polsce związków tego rodzaju, mający
na celu zarówno samopomoc ekonomiczną, jak i czuwanie nad czystością obyczajów i tradycji rodzinnych. Związek ten potrafił niejednego
ze swych uboższych członków uchronić przed deklasacją, łożąc hojnie
na stypendia i inną pomoc finansową. (Jednym z takich stypendystów
był Bohdan Wańkowicz). Potrafił też karać ostracyzmem takiego, który
by chciał się wyłamać z surowych reguł tradycji. (Osobiście słyszałem
tylko o jednym wypadku ostracyzmu; zdarzył się zresztą w roku 1918,
gdy Związek Wańkowiczów de facto już nie istniał).
W łonie Związku każdy członek rodu był zasadniczo równy, jednak
„linia zabaszewicka” miała wśród braci szlachciców opinię „najstarszej”,
to znaczy, że miała najlepsze, najdalej w przeszłość sięgające i najbardziej
autentyczne papiery. Nie należała jednak do najbogatszych, a w obrębie
swej własnej linii Florian Wańkowicz był uważany zaledwie za „średniego” ziemianina. Jego rodzinne Judzienicze, położone o kilka wiorst
od Zajezierza, były uroczym, lecz zupełnie przeciętnym dworem, jakich
tysiące rozsiane były po ziemiach dawnej Litwy. I - rzecz szczególna
- chociaż w rodzie Wańkowiczów było dużo ludzi bardzo bogatych,
bardzo wykształconych i ogładzonych w podróżach za granicę oraz
świecących przykładem wszelkich cnót obywatelskich, właśnie Florian
Wańkowicz cieszył się wśród nich największą powagą i największym
mirem.
Nie był bogaty. Intrata z Judzienicz starczała oczywiście na wyżywienie i wychowanie licznego potomstwa. Starczała też na częste podróże
„krajowe” pana Floriana (o czym później). Lecz nie było go stać ani na
podróże zagraniczne, ani na kształcenie dzieci po różnych Cambridge’ach, ani na wycieczki myśliwskie do Afryki, na co mogli sobie pozwolić
inni członkowie rodu. Musiał też mieć poważne luki w nauce książkowej.
Należał do pokolenia, które pamiętało powstanie 1863 roku nie tylko
z tradycji rodzinnej, lecz i z własnych wspomnień wczesno-chłopięcych:
w roku powstania musiał mieć już ponad 10 lat. A był to okres pozytywizmu i pracy „organicznej”. Braki nauki książkowej dopełniły: bystra
inteligencja, doświadczenie, łatwość współżycia z ludźmi, dowcip.
Stał się postacią przede wszystkim popularną. Ale stał się również
autorytetem we wszelkich dziedzinach życia ówczesnego. Nie można
było sobie wyobrazić łowów na większą skalę, na których brakowałoby
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Floriana Wańkowicza. Nie było również sądu polubownego (zwanego
wtedy „kompromisem”), albo zwykłej narady sąsiedzkiej, na której nie
byłby zaproszony na arbitra. Chłopstwo okoliczne kochało go. Kochali
go przede wszystkim dlatego, że go uważali za „pana z panów” (co chłopi
cenią o wiele więcej, niż by się mogło zdawać), a po wtóre, bo uważali go
za „swego”. Nie w głowie bowiem mu były jakieś metody polonizacyjne
stosowane przez niektórych ziemian - naiwne zresztą i powierzchowne.
Rozmawiał z chłopami po białorusku z taką samą swobodę, z jaką w innych okolicznościach i z innymi ludźmi mówił po polsku, francusku czy
rosyjsku. Wyczuwali więc w nim podświadomie „białoruskiego bojara”
a nie „zagranicznego” półpanka.
A jednak nie był wzorem cnót, jeśli je mierzyć miarką moralności
mieszczańskiej. Na taką miarkę był za witalny i za wielki. Wielki - przede
wszystkim fizycznie. Olbrzymiego wzrostu i potężnej tuszy (ważył
prawdopodobnie około 150 kilogramów) miał zwyczaj nadawać swym
kaloszom pieszczotliwe miano trumienek dziecięcych. Był też siły niezwykłej; był chyba ostatnim myśliwcem na Litwie, wybierającym się na
niebezpieczne łowy w pojedynkę na niedźwiedzia na barłogu nie tylko
ze sztucerem, ale i z oszczepem. Czy ubił kiedykolwiek niedźwiedzia
oszczepem? - Historia milczy o tym, ale sam widziałem jak potrafił
władać tą ciężką bronią z taką łatwością, jakby chodziło o lekką szablę.
A to już samo przez się było w owych, już zniewieściałych czasach wyczynem niemałym.
W olbrzymim jego ciele mieszkała dusza olbrzyma. Można powiedzieć,
że siedziały w nim wszystkie przywary i wszystkie zalety szlachcica polskiego, z tym jednak podkreśleniem, że zalety w nim górowały. Potrafił
w wesołej kompanii pić jak bąk do późnego ranka, lecz nikt nigdy nie widział go pijanego. „Ochoty nie zabraniał, nie cierpiał pijaństwa”. Potrafił
lampartować, nawet w wieku późniejszym, lecz nigdy nie popełnił w stosunku do kobiety jakiejś podłostki - tak pospolitej wśród rodzaju męskiego, lub choćby najlżejszej niedyskrecji. Był rycerski i miły w stosunku do
każdej kobiety, bez względu na jej stan, wiek lub urodę. Z każdą umiał
gawędzić wesoło i uprzejmie, toteż wszystkie - stare i młode - przepadały
za panem Florianem. Znał wielką tajemnicę podobania się kobietom, niczym hr. Pahlen, który według relacji Ałdanowa („Spisek”) dlatego miał
powodzenie u kobiet, ponieważ ze wszystkimi, od pokojówek do wielkich
księżniczek, rozmawiał tak jak się rozmawia z idiotkami.
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Był mistrzem żartu i ciętej riposty, lecz nigdy nie pozwolił sobie na
żart płaski, lub tzw. bolesny. Był dobrodusznie wyrozumiały na ludzkie
grzeszki i słabostki, lecz nikomu nawet najbliższemu - nie darował uczynku sprzecznego z honorem. Dumny ze starożytności swego rodu nosił
w sobie olbrzymi zapas „samokrytyki klasowej”: sam siebie pilnował na
każdym kroku bacząc, aby szlachectwo było naprawdę przywilejem obligującym - i tego samego wymagał od innych. W tym też tkwiła przyczyna,
że postać jego - osobliwe przemieszanie Zagłoby ze Skrzetuskim - była
tak wielkim autorytetem wśród członków rodziny i braci ziemiańskiej.
Nie miał dziwactw, ale bez wątpienia był oryginałem. Oryginalizm jego
polegał właśnie na skoncentrowanej szlachetczyznie, w której mieszkały
obok siebie w przykładnej zgodzie: wielka mądrość życiowa obok dojutrkostwa ginącej kasty; kontuszowa rubaszność obok wielkiej szlachetności
serca; umiłowanie tradycji i głęboka religijność obok ironicznego, trochę
nawet cynicznego poglądu na sprawy ludzkie.
Był mistrzem żartu. Żarty jego, bądź dobroduszne, bądź ironiczne,
należały do najwyższej klasy, tj. takich żartów, z których śmieją się
wszyscy prócz żartującego. Żarty te, niczym legenda, krążyły z ust
do ust, nie wychodząc zresztą z trójkąta Mińsk-Mohylów-Witebsk,
tj. obszaru stanowiącego teren jego „działalności”. Pan Florian bowiem,
choć uchodził za dobrego rolnika, nie zagrzewał miejsca w rodzinnych
Judzieniczach. Podróżował bezustannie: czy to w interesach majątkowych do jednego z wyżej wspomnianych miast gubernialnych; czy na
jakąś uroczystość familijną - chrzciny, wesele, pogrzeb, imieniny lub po
prostu odwiedziny do jednego z niezliczonych krewnych i przyjaciół; czy
też dla pełnienia szczytnej funkcji sędziego polubownego. Z powodu jego
częstych wypadów do Mińska puszczono pogłoskę, że miał zwyczaj po
przyjeździe - wprost z dworca - zajeżdżać z walizką do słynnego mińskiego „Akwarium”. Gdy go raz spytano, czy to prawda, nie zaprzeczył, tylko
uśmiechnął się dobrodusznie. Wszędzie gdzie się zjawiał był pierwszym
i najmilszym gościem, bo nawet na stypę pogrzebową potrafił wnieść
skarb najcenniejszy (nawiasem mówiąc jedyny skarb świadczący o nieśmiertelności wartości ludzkich) - humor.
Żarty komponował dziesiątkami i sypał nimi jak z rękawa. Zazwyczaj
były to żarty rodzące się pod natchnieniem chwili. Czasem jednak
były to historyjki umyślnie skomponowane w celu wpisania na konto
kogoś z najbliższych. Jak pamiętamy jedną z ofiar takich historyjek był
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siostrzeniec pana Floriana - poczciwy „Dunaj”. Inną sfabrykował na konto własnej żony. Pani Florianowa, uosobienie wszelkich cnot niewieścich,
miała również jedną z głównych wad ogólno ludzkich - ciekawość. Otóż
rzecz się działa na stacji Orsza, gdzie krzyżowały się dwa wielkie szlaki
kresowe: Minsk-Borysów-Smoleńsk i Rohaczew-Mohylów-Witebsk. Bufet
na stacji Orsza słynął z doskonałej kuchni - smakowitych kotletów siekanych, zwanych z rosyjska „pożarskimi” oraz rozpływających się w ustach
pierożków - z kapustą, grzybami, mięsem lub jabłkami, o których już
raz wspomnieliśmy. Lato. Pani Florianowa wygląda przez okno wagonu
drugiej klasy bacząc pilnie, czy nie dojrzy kogoś z krewnych lub znajomych. Nagle na peron wpada urzędnik kolejowy. Idzie wzdłuż pociągu
wymachując telegramem i wołając: „Telegram do pani Siestrzeńcewicz!”.
(A trzeba wiedzieć, że ród Bohusz-Siestrzeńcewiczów był spokrewniony
z rodem Wańkowiczów). Pani Florianowa nie wytrzymała. Wychylając
się z okna wykrzyknęła:
- Chociaż nie jestem Siestrzeńcewiczową, ale chciałabym przeczytać...
(Historyjka nie miała dalszego ciągu i nie mówiła, czy życzenie pani
Florianowej było spełnione. Raczej tak - bo w owych czasach sielsko-patriarchalnych i sąsiedztwo, i chłopi, i personel kolejowy stanowili jedną
wielką rodzinę, i w tych warunkach tajemnica pocztowo-telegraficzna
nie była rzeczą nienaruszalną).
Próbką florianowej riposty było inne zdarzenie na tejże stacji
Orsza. Pan Florian był na stacji przejazdem i wysiadł na chwilę, aby
się posilić w bufecie czy to kotletem „pożarskim”, czy parą owych
sławnych pierożków orszańskich. Wychodząc z wagonu nie pomyślał
o zabezpieczeniu miejsca przez zawieszenie płaszcza czy kapelusza
lub w inny podobny sposób. Po powrocie ujrzał z niezadowoleniem,
że czyjś cudzy płaszcz wisi nad jego wygodnym miejscem przy oknie.
Bez chwili namysłu zdjął ten płaszcz i powiesił go w innym miejscu.
Po paru minutach zjawia się właściciel płaszcza i zwraca się z wymówką do pana Floriana:
- Pan zajął moje miejsce!
- Nic podobnego. Zająłem to miejsce przed panem - jeszcze przed
Orszą.
- Ach tak - irytuje się pasażer - ale ja zawiesiłem płaszcz, a tu nie było
napisane, że to pańskie miejsce!
Pan Florian ogląda się na ścianę i powiada spokojnie:
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- Nie napisane? A tak - rzeczywiście nie napisane. No, to niech pan
napisze.
Pana Floriana trzymały się również kawały z gatunku „practical jokes”.
Działo się to w czasach zamierzchłych, gdy maszyny do pisania zaczęły
dopiero wchodzić w Mińsku w modę. Ignacy Porębski, adwokat, jeden
z licznych siostrzeńców pana Floriana, sprawił był sobie właśnie taką
maszynkę. Pana Floriana, który zjechał do Mińska na święta Wielkiejnocy, tak zainteresował ten nowy instrument, że zapomniał o interesach
i wizytach i całe godziny spędzał przy maszynie, wystukując coś jednym
palcem. Było to w czasie jednego z większych zjazdów familijnych w domu
Porębskich. Przybył z Borysowszczyzny brat gospodarza Marian, nieraz
już w tej kronice wspomniany, wtedy jeszcze kawaler do wzięcia, słynny
z urody, a zwłaszcza z pięknie pielęgnowanych wąsów, jak również z niemałej próżności męskiej. Przybyła siostra pani Luda Korkozowiczowa,
młoda, lecz wielce gospodarna mężatka, która chcąc połączyć przyjemne
z pożytecznym przywiozła ze wsi na sprzedaż kilkadziesiąt żywych
tuczonych indyków. Jeden z indyków okulał po drodze i pani Luda
martwiła się, że nie potrafi go spieniężyć na rynku. Po krótkiej naradzie
postanowiono ubić kulawą sztukę.
Nazajutrz ranna poczta przyniosła dwa listy: jeden do Mariana, drugi
do Ludy. Oba listy były pisane na maszynie. List do Mariana nosił nagłówek „Kabaret artystyczny i restauracja Akwarium”. List był mniej więcej
tej treści:
„Dziś wieczorem urządzamy konkurs piękności kobiecej... Nagrody takie i takie... Znając Pański gust wykwintny i znawstwo urody kobiecej
mamy zaszczyt zaprosić Pana do jury sądu konkursowego”.
List do Ludy miał treść mniej przyjemną. Nosił nagłówek „Wydział
weterynarii zarządu m. Mińska” i brzmiał jak następuje:
„Doszło do naszej wiadomości, że partia indyków, którą Pani przywiozła na sprzedaż, dotknięta jest niebezpieczną epizootią objawiającą
się m.i. schorzeniem nóg. Nadto doniesiono nam, że ubiła pani jedną
sztukę bez oględzin i pozwolenia wydziału weterynaryjnego, co stanowi
naruszenie paragrafu x punktu y litera z ustawy weterynaryjnej. Zechce
pani natychmiast stawić się do Zarządu Miejskiego pokój nr... w celu
udzielenia wyjaśnień”.
Marian schował list do kieszeni nic nikomu nie mówiąc, i tylko co
chwila podchodził do lustra podkręcając wąsa i nucąc walca z operetki.
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Natomiast list do Ludy wzburzył cały dom. Luda biegała po mieszkaniu
z wypiekami i bliska płaczu. Domownicy starali się ją pocieszyć, sypiąc
tysiącem rad i przestróg. Tylko pan Florian siedział w kącie na kanapie,
kurząc spokojnie papierosa. Dopiero po dłuższym czasie ktoś z najmłodszego pokolenia zauważył chytre błyski w niebieskich, zlekka tłuszczem
zapłyniętych oczach pana Floriana i z wielkim wrzaskiem wskazał palcem na winowajcę zamieszania. Nastąpiło ogólne odprężenie i wesołość.
Tylko biedny Marian nie ocenił żartu. W milczeniu i ze złością podarł na
strzępy zaproszenie na konkurs piękności kobiecej.

***
Minęło dwa dni od wizyty w Judzieniczach. Przyszedł dzień 18 lipca
starego stylu 1914 roku.
Dzień jak dzień. Słońce wstało, jak zwykle tego lata, trochę przymglone
od kurzu i dymów dalekich pożarów leśnych. A o południu przyszedł
piorun. Nie, nie piorun, ale złowieszczy niemy głos z jasnego nieba.
Padł przykry, obcy, ostry wyraz: mobilizacja. Przywiózł go pan Wacław
Majewski, przyrodni brat Bohdana, właściciel sąsiedniego majątku
Sidernicze. Spotkał po drodze wracającego ze Smolan Borucha, który
mu powiedział, że nie tylko ogłoszono mobilizację, lecz już wyznaczono
dzień na przegląd koni we włości. Wkrótce zjawiło się jeszcze kilka osób
z sąsiedztwa na improwizowaną naradę, dotyczącą aspektów niezwykłego i nieznanego od dziesięciu lat zdarzenia. Przyjechał też pan Florian
Wańkowicz. W małym domku zajezierskim zrobiło się tłoczno i gwarno.
- Mobilizacja to jeszcze nie wojna - mówił pan Majewski.
Pan Florian milczał. Uderzyło Tadzia, że pan Florian chyba po raz
pierwszy w życiu nie uśmiechał się i nie żartował. Na czole, zazwyczaj
pogodnym, zjawiła się zmarszczka zamyślenia. Oczy zdawały się patrzeć
- ponad głowami obecnych - gdzieś w przyszłość widząc rzeczy dla innych
niewidzialne. Było to zresztą może złudzenie optyczne, spowodowane
jego olbrzymim wzrostem. Wątpić należy, aby widział wszystko, co miało
nastąpić w trzy lata później. Zapewne myślał, że się zamyka cała epoka,
a on już ma siedemdziesiątkę na karku. Że się kończy pogodne i wygodne
życie, że się zbliża kres przyjemnych „podróży krajowych” i że w najlepszym razie czeka go starość nudna i smutna. Bo chyba nie przewidywał
jaki czeka go koniec.
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Michał K. Pawlikowski

Dzień minął w naprężonym oczekiwaniu dalszych wieści, które nie
przychodziły. Po kolacji Tadzio z Bohdanem poszli jak zwykle na spacer
do lasu. Znów zakwitały robaczki świętojańskie wśród mchów i paproci.
Nad czarnym borem wisiał księżyc - jeszcze niepełny, srebrnopozłacany
- i niebo, i ziemię oświecał. Cicho było. Tylko gdzieś daleko kwiliła sowa,
a we wrzosach dyskretnie grały koniki polne.
Noc była piękna - piękna niemal do bólu - z gatunku nocy jakby stworzonych do słodkich i romantycznych posiedzeń u boku ukochanej. Tymczasem, jak wiadomo, najczęściej „marnujemy” takie noce, kontemplując
je zdała od kochanki - w trwodze ducha, lub gorszej od trwogi nudzie.
Przyjaciele zatrzymywali się co kilkadziesiąt kroków, słuchając ciszy,
która im nic nie mówiła.
Prawdopodobnie po raz pierwszy w życiu Tadzio źle spał tej nocy. Śniło
mu się, że do jakiegoś domu, w którym sam był gościem, przyszedł z wizytą baran i kozioł. Baran był cukrowobiały jak na stole wielkanocnym, miał
girlandę różowych kwiatów na szyi i był bardzo serdecznie przez wszystkich witany. Kozioł z brodą i bardzo długimi i prostymi, jak u pewnego
gatunku antylop afrykańskich, rogami był gościem niepożądanym i nikt
nie zwracał na niego uwagi. Okazało się, że nieuprzejme przyjęcie kozła
było wielkim błędem, przyniósł bowiem cenne upominki, gdy tymczasem
baran przyszedł z pustymi rękami. A ładne różowe panienki, podobne
do sióstr Bronka Komorskiego, głaskały baranka po srebrzystej wełnie.
Kozioł wciąż stał smutny. Łeb jego zrobił się podobny do twarzy profesora
Kaufmanna. Wyrosły mu długie pofarbowane na zielonkawo wąsy.
„Dlaczego nikt kozła nie głaska?” - spytał Tadzio. Nagle zjawił się Władek
Krecz i odpowiedział: „Bo nie ma go po czym głaskać”... Tadzio budził się
i myślał: co za głupi sen. Potem znów zasypiał i znów śniły mu się różne
dziwy - jeszcze głupsze. Flegmatyczny i filozoficznie opanowany Bohdan
też pewno źle spał, bo nie chrapał i kręcił się na skrzypiącym łóżku.
Nazajutrz po rannym śniadaniu zjawił się parobek w jakiejś sprawie
gospodarczej. Po załatwieniu sprawy zatrzymał się na progu, podrapał
w głowę i powiedział od niechcenia, że przychodził kowal z Sidernicz
i opowiadał, że wszyscy mówią, że wojna.
Nawet opanowany Bohdan nie mógł wytrzymać dalszego napięcia nerwów i kazał parobkowi jechać konno do Smolan - po pocztę i nowinki.
Ponieważ długo nie wracał, Tadzio namówił Bohdana, żeby sami pojechali do Smolan. W pół drogi spotkali powracającego posłańca.
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Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego

- No co, Anton - spytał Bohdan - jest wojna?
Nie odpowiedział od razu. Z powagą Białorusina zlazł z siodła powoli
i zarzucił cugle na szyję konia. Puszczony wolno koń zrobił kilka kroków
i próbował szczypać rosnącą na ścieżce przydrożnej trawę. Trawa była
szara od kurzu, koń więc tylko dmuchnął ze wstrętym nozdrzami aż się
zakurzyło. Dziwnym figlem pamięci Tadzio nigdy nie zapomniał tego
dmuchającego nozdrzami konia.
Anton zbliżył się do bryczki, położył rękę na błotniku i dopiero wtedy
odpowiedział:
- Nie, nie wojna, a tak - u rodzie diemakratau.
Machnęli ręką i ruszyli z kopyta, aby sprawdzić wiadomość w Smolanach.
W miasteczku przed urzędem pocztowym stał mały tłum. Ktoś z tłumu
- biegły w sztuce czytania - sylabizował treść niedużego obwieszczenia
naklejonego na słupie. Obwieszczenie brzmiało:
„Cesarz pan najmiłościwiej rozkać raczył powołać armię i flotę do
stanu wojennego”.
Gdy młodzi panicze wysiedli z bryczki, tłum rozstąpił się dając im
drogę do wejścia. W urzędzie pocztowym na tablicy przeznaczonej do
ogłoszeń urzędowych tkwiła za drucianą siatką depesza wypisana ołówkiem chemicznym:
„Niemcy ogłosiły nam wojnę, (podpisano): Minister wojny Suchomlinow”.
Nie było więc wątpliwości. Anton mylił się. Na razie. Nie było to
„w rodzaju demokratów”, jak w roku 1905, lecz wojna. Prawdziwa.
Bajka - słodka bajka miękkich czasów XIX stulecia - skończyła się.
Historia z beztroską powagą przedwcześnie dojrzałego dziecka odwróciła
kartę.

Koniec
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Słowniczek

babki = roślina z rodziny Plantaginaceae.
baszłyk = kaptur na głowę z długimi końcami do wiązania
(wyraz rosyjski pochodzenia tureckiego).
berdanka = śrutówka jednorurka przerobiona z karabinu systemu
generała amerykańskiego Berdana; karabin ten był w w. XIX
normalnyn uzbrojeniem w wojsku rosyjskim.
brusznica = borówka.
Chodynka = nazwa miejscowości pod Moskwą, gdzie w r. 1895, w czasie
koronacji Mikołaja II zadusiło się w tłoku parę tysięcy osób.
chołuj = cham, lizus (wyraz, rosyjski).
czesu(ń)czowy= z surowego jedwabiu (wyraz rosyjski pochodzenia
chińskiego).
dacha = obszerne okrycie zimowe mające wierzch, podbicie i kołnierz
futrzane; wkładane jak burka na kożuch lub bekieszę (wyraz
pochodzenia mongolskiego przejęty z rosyjskiego: ,,docha”).
duszehubka a. duszegubka = bardzo wywrotna łódka zrobiona
z wydrążonej kłody (wyraz białoruski).
dyrwan = zapuszczony odłóg porosły krzaczkami i chwastami
(wyraz litewski).
dziesięcina = spolszczona nazwa rosyjskiej miary powierzchni
(diesiatina) równej 1,092 ha; włóka (30 morgów) równała się
mniej więcej 15 dziesięcinom, czyli 16,5 ha.
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farbowik = młody cietrzew-kogut (albo głuszec-kogut) zaczynający
częściowo obrastać czarnymi piórami, znamionującymi
dorosłego koguta; w pewnych dzielnicach Polski farbowika
nazywają „murzynem”.
jajecznia a. jajesznia = jajecznica.
karszun a. korszun = ogólna białoruska względnie ukraińska nazwa
jastrzębia.
kary = duży dworski wóz drabiniasty.
kitel = lekka kurtka płócienna (zazwyczaj letni mundur wojskowy,
studencki i t. p.).
koczerha = pogrzebacz; również żartobliwa nazwa lichej strzelby
(wyraz białoruski),
kolosy = prosty wózek chłopski (wyraz białoruski).
koniuch a. kaniuch = ptak drapieżny: kania? myszołów?
(wyraz białoruski).
kotuch = kurnik a. śmietnik (wyraz białoruski).
króbka = koszyk z kory.
kuszak = pasek (wyraz rosyjski).
leśnik = gajowy.
oczuła = wiecheć łazienny z łyka lipowego lub morskiej trawy
(wyraz białoruski).
niczehutko = nienajgorzej, nieźle (wyraz białoruski).
okolica = „Nazywają, w Litwie okolicą lub zaściankiem osadę
szlachecką, dla różnicy od właściwych wsi czyli siół, osad
wiejskich”. (Objaśnienia Poety do „Pana Tadeusza”; komentator
Wydania Narodowego z r. 1949 poprawia: „Zrównanie
niedokładne, ,okolicę’ bowiem zamieszkiwała szlachta
o różnych nazwiskach, mieszkańcy zaś ,zaścianka’ wywodzili
się z jednego rodu i nosili to samo nazwisko”).
ostróg = więzienie (spolszczony wyraz rosyjski;
porównaj - ostróg = zamek obronny).
ośmina = litewsko-białoruska miara rzeczy sypkich równa jednej ósmej
beczki litewskiej.
437

pawlikowski_dziecinstwo.indd 437

2011-11-29 02:33:50

płyt = tratwa (wyraz białoruski).
płytnik = ten, co prowadzi płyt; oryl, flisak.
punia = stodółka na siano, nieraz położona na łące w znacznej
odległości od osiedla.
rozwałki = niskie sanie niepodkute bez siedzenia (wyraz białoruski).
samouprawstwo = samowola (wyraz rosyjski).
sioło = duża wieś, zwykle z cerkwią, szkołą, urzędem gminnym i t.p.
(pod wpływem administracyjnej terminologii rosyjskiej
(„sieło”) wyraz ten w tym tylko znaczeniu używano na Białej
Rusi w odróżnieniu od zwykłej wioski - „dierewni”).
starzyna = stary las mieszany na glebie próchnicowej o wyglądzie
„puszczańskim” (Słownik Warszawski podaje inne znaczenie,
które jednak nie było znane na Białej Rusi).
świtka = mała świta, sukmana, siermięga.
tok = klepisko.
uroczysko = część lasu różniąca się od innych części pewnymi cechami,
np. drzewostanem i nosząca zwykle oddzielne miano,
np. uroczysko Kurhany, uroczysko Białe Błoto i t.p.
walonki = buty wojłokowe.
wereszczaka = potrawa z żeberek wieprzowych podana w specjalnym
sosie z tartego razowca z przyprawami.
włóka = patrz dziesięcina.
zwoszczyk = spolszczony rosyjski wyraz „izwozczik”, t.j. dorożkarz albo
dorożka.
żywioła = inwentarz żywy albo bydlę pojedyncze.
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Dotychczas w Wydawnictwie „Czas” ukazały się następujące publikacje:
• Liliana Narkowicz
Życie i spuścizna Jana Obsta
• Mirosław Gajewski
Nasze podwileńskie ojczyzny
• Wiesława Malewska, Czesław Malewski
Antoni Wiwulski twórca Trzech Krzyży
• Jurij Gil
Światy zaścianak, rodny moj, kachany (w jęz. białoruskim)
• Kjell Albin Abrahamson
Polska - diament w popiele
• Sait Faik Abasiyanik
Tureckie opowieści morskie
• Krzysztof Tracki
Ostatni kanclerz litewski
• Czesław Malewski
Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku
• Michał Kryspin Pawlikowski
Wojna i sezon
• Helena Subotowicz
Gdzie Wilja płynie jak łza...
• Karol Wędziagolski
Pamiętniki
• Michał Kryspin Pawlikowski
Brudne niebo
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Polecamy w internecie - www. pogon.lt
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