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1 J a n   Z a c h a r i a s i e w i c z (1825–1906) – dziennikarz i pisarz lwowski, autor powieWci z cycia współ-

czesnej żalicji, pomagał ŁoziMskiemu w zwalczaniu przeszkód stawianych przez cenzurC austriack>.
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I

ORGANIVCINA

NajwiCkszy człowiek naszego wieku utyskiwał w pewnych chwilach, ce nie jest swym
własnym wnukiem 2, nas, biednych powieWciopisarzy, wcale przeciwne trapi zachcenie, my
znowu nie mocem siC pocieszyć, ce nie jesteWmy swymi własnymi dziadkami, ce przynajm-
niej o jedno stulecie wczeWniej nie przyszliWmy na Wwiat. Za trudne jest dzisiaj nasze stanowi-
sko, za ciCckie zadanie!

– PowieWć dzisiejsza – pisze jeden z nowoczesnych estetyków niemieckich – choćby prócz
zabawy cadnych innych nie miała celów, musi opływać w wszelkie cudowne barwy i blaski
fantazji, jak bajka z Tysi>c i jednej nocy, a tchn>ć przy tym prawd> i naturalnoWci>, jak sama
najpowszechniejsza rzeczywistoWćś musi nam co chwila odsłaniać nowe, nie znane dotych-
czas strony duszy i serca ludzkiego i co chwila do nowych jakichW nieprzewidzianych prowa-
dzić rezultatówś ale w tym wszystkim powinna opierać siC na jak najwiCkszej prostocie uczu-
cia, na jak najogólniejszych prawdach psychologicznych, zrozumiałych dla kacdego, a wol-
nych od wszelkich rysów wyj>tkowych. W takim tylko razie zdoła mniej wiCcej odpowie-
dzieć swemu zadaniu.

Alec nie na tym jeszcze koniec trudnoWci. Pół biedy, by jeszcze przewalczyć te i tym po-
dobne wymagania, byle tylko przy dzisiejszym rozbujaniu powieWci nie tak trudno przycho-
dziło zachować od szwanku reputacjC własnej twórczoWci.

PowieWć nasza, acz tak ogromnie rozmogła siC ostatnimi czasy, w tak ciasnych przecie
tkwi jeszcze ramach, ce biednemu powieWciopisarzowi trudno krok zrobić, aby zaraz nos w
nos nie zetkn>ć siC z dziesiCci> poprzednikami lub mimo chCci, wiedzy i woli nie potr>cić
łokciem któregoW z spółczesnych kolegów.

I ani siC nieraz spostrzece, ce układaj>c i kombinuj>c zupełnie nowe i oryginalne w wła-
snym przekonaniu charaktery, rysy, sytuacje, kolizje i perypecje społeczeMskie, powtarza tyl-
ko za kimW innym jak za pani> matk> pacierz, czyli raczej, ce tworz>c najoryginalniej w wła-
snym przeWwiadczeniu, odcywa tylko najniezrCczniej w rzeczywistoWci. Ani wie tec czCsto, ce
zamiast nowe napisać dzieło, złocył tylko nowy obraz z starych kalejdoskopicznych fatałasz-
ków, uklecił now> całoWć z dawnych, stokroć zucytych cz>stek składowych, jak gdyby pomi-
mowolnym obszernym komentarzem chciał dokumentnie stwierdzić słowa żoethegoŚ

Wer könntę was Kluges 3, wer was Źummes denken,
Was nicht ein Andrer schon vor ihm gedacht?

                                                
2 N a j w i C k s z y   c z ł o w i e k   n a s z e g o   w i e k u  (...) itd. – Powiedzenie dramatopisarza Racine’a

(1639–1699), powtórzone przez Napoleona, którego autor ma tu na myWli.
3 W e r   k ö n n tę   w a s   K l u g e s  (...) – przyblicony cytat z II aktu, 2 sceny Żausta żoethego. Brzmienie

właWciweŚ Wer kann was Źummes, wer was Kluges denken – Źas nicht die Vorwelt schon gedacht? – Co kto
głupio czy m>drze pomyWlał, to juc od dawna przed nim pomyWlano.
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– Alec do czegóc to wszystko mierzy? – zapytasz moce, czytelniku. – Mac to być reklama
dla własnej powieWci czy pokorne przyznanie siC do własnego braku oryginalnoWci?

O, b>da spokojnym, ani jedno, ani drugie! JeWli juc mamy mówić z sob> po otwartej szcze-
roWci, a raczej otwartoWci, to wierzaj mi, ce do wszystkich tych stosownych czy niestosow-
nych uwag i ekspektoracji 4 naprowadził miC tylko zły humor, ic chc>c nie chc>c muszC ni-
niejsz> powieWć moj> zaczynać w karczmie, tym najpowszechniejszym miejscu powieWcio-
wych schadzek i wszelkich w ogóle spotkaM umyWlnych i przypadkowych.

Lecz, niestety, Bóg Wwiadkiem, ce nie mogłem post>pić inaczej. A to przynajmniej zostaje
mi pocieszenie, ce karczma moja, jak pospolite miejsce zaj>ć musi w powieWci, tak wcale
niepospolit> rolC odgrywała w rzeczywistoWci.

Połocona przy bitym goWciMcu, o ćwierć mili za mał> wiosk> Ryczychow> 5, cała murowa-
na i pobita gontem, jakby umyWlnie dlatego tylko wysunCła siC tuc na samo rozdroce, miCdzy
obwód samborski i przemyski, aby zarówno po obudwu rozsławić siC stronach.

I w samej rzeczy, w całym Samborskiem i Przemyskiem niewiele szczególnych naliczy-
łbyW zak>tków, gdzie by bogdaj z imienia nie znali ryczychowskiej karczmy, bogdaj ze słychu
nie umieli coW powiedzieć o jej czcigodnym arendarzu. Karczma i arendarz tworzyli tu zresz-
t>, jak nigdzie, jedn> nierozdzieln> całoWć, ce niepodobna by sobie ani pomyWleć jedno bez
drugiegoŚ ktokolwiek zapamiCtał karczmC, musiał zaraz przypomnieć sobie i garbatego
Chaima, zwanego „Organist>”ś bo nim jeszcze budynek stan>ł pod gontem, on juc rozparł w
nim swój szynkwas, roztasował swe garnce, flaszki, kwarty i kwatyrki i przechrzciwszy przy-
szł> siedzibC od siebie „OrganiWcin>”, szynkował w niej po dzieM dzisiejszy, a szynkował z
bezprzykładnym w okolicy powodzeniem.

MogłeW przejecdcać tamtCdy we dnie czy w nocy, w powszedni> czy Wwi>teczn>, jar-
marczn> czy odpustow> dobC, zastałeW zawsze tłumno i pełno w sieniach i przed zajazdem,
ludno i gwarno w szynkowni i w alkierzu.

żarbaty Organista, jak Bóg wie sk>d swój niewłaWciwy wzi>ł przydomek, tak Bóg wie jak>
szczególn> sił> tajemnicz> umiał przywabiać sobie goWci, jednać przyjaciół i łaskawców i
osobliwsz> na wszystkich wywierać ponCtC.

baden brykarz, solarz, maziarz 6, caden w ogóle wóz z okolicy nie przejechał pewno popod
okna ryczychowskiej karczmy, nie zatrzymawszy siC bogdaj na chwilC u jej wrót, nie pomó-
wiwszy bogdaj kilka słów z arendarzem.

żarbaty Organista, wylany na wszystkich usługi, nigdy na godzinC nie opuWcił domu, zaw-
sze w kacdej dobie i porze mocna było go zastać gotowym i ochoczym do rozmowy, a co
główna, zawsze w najweselszym pod słoMcem usposobieniu.

A ktokolwiek w dłucsz> zapuWcił siC z nim rozmowC, mógł domyWleć siC po troszC, dlacze-
go ryczychowska karczma, nie maj>c ani miar lepszych, ani trunków taMszych i doskonal-
szych jak inne karczmy, tak rozgłoWnej wzdłuc i wszerz ucywała reputacji i tak Wwietnym cie-
szyła siC powodzeniem.

żarbaty Organista obok wódki, piwa, miodu i dalszych tym podobnych artykułów han-
dlował jeszcze innym, wycszego rzCdu spirytusem 7, który mu podobno najwiCksze ze
wszystkich przynosił zyskiś posiadał cywy i bystry dowcip i co główna, umiał zawsze w jak
najlepszy ucyć go sposób.

Nalecy to do najzwyklejszych nieszczCWć wszystkich ludzi dowcipnych, ce jak łatwo jed-
naj> sobie przyjaciół i wielbicieli, tak nierównie łatwiej jeszcze Wci>gaj> sobie na kark wro-
gów i przeciwników.

                                                
4 e k s p e k t o r a c j a (łac.) – wynurzenie
5 R y c z y c h ó w – wieW koło miasteczka Komarna.
6 b r y k a r z,   s o l a r z,   m a z i a r z – kołodziejś sprzedawca soliś sprzedawca mazi smołowej do wozów
7 h a n d l o w a ł   (...)   s p i r y t u s e m – gra słówŚ spiritus po łacinie znaczy duch, talent
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Nasz Organista był najzupełniejszym z tej reguły wyj>tkiem. Źowcip jego mnocył mu co-
dziennie przyjaciół, a nigdzie i nigdy nie wzniecił nienawiWci. Bo tec nikt inny nie umiał
zrCczniej od niego zastosować siC w jednym mgnieniu oka do natury i usposobienia tego, z
kim mówił.

żarbaty Organista był inaczej dowcipny z chłopem, inaczej z przechodz>cym małomiesz-
czaninem lub szlachcicem chodaczkowym, inaczej z prywatnymi oficjalistami, a spiesz>cymi
na wesela i odpusty popadiankami 8. Wszystkich razem i kacdego z osobna potrafił zabawić
na umór, a choć z czCsta gCsta i jakieW uszczypliwe wymknCło mu siC słówko, to padało ono
zawsze na karb kogoW nieobecnego. Przebiegły byd jak ognia unikał w oczy wszystkich
uszczypliwoWci, a jakby instynktem odgadywał zawsze, co i kiedy nalecy pomin>ć. Kiedy,
bywało, rozsiadł siC miCdzy chłopami, prawił im cuda o tym sławnym z baWni gminnych Iwa-
nie 9, co niewyczerpany w swej przebiegłoWci, tyle uciesznych psot napłatał bydom, tak
zrCcznie zawsze wywin>ł siC z kłopotu, a w zastawiane sobie sidła tak chytrze chwytał swych
własnych przeWladowców.

Z spiesz>cym na termin s>dowy szlachcicem chodaczkowym Organista z innej czerpał
beczki. Przytaczał rozliczne ucieszne dykteryjki z ostatnich praktyk sejmikowych, opowiadał
o niedawnych zawołanych w okolicy rCbajłach i bibułach 10, a na zakoMczenie dodawał zaw-
sze jak>W ciekaw> anegdotkC prawnicz>, jakiW zabawny fortel pieniacki.

Kiedy Wród drogi na któryW z s>siednich jarmarków zagoWcili do „OrganiWciny” małomiesz-
czanie z pobliskich miasteczek 11, Organista inny znowu tok nadawał gawCdce. Przed staro-
miejskimi baraniarzami drwił z szewców staropolskich, przed radymieMskimi powroanikami
wyszydzał dowcipnie krukienickich kuWnierzy, przed drohobyckimi cebularzami opowiadał
niestworzone rzeczy o komarzaMskich sadownikach i tak na odwrót, zawsze jednak jedni i
drudzy ubawili siC jak najlepiej, a wracaj>c nie pominCliby za nic w Wwiecie „OrganiWciny”.

Źla przejecdcaj>cych oficjalistów prywatnych miał Organista zapas anegdotek o dziwac-
twach okolicznych panów, zaW panów rozWmieszał dowcipnymi kradziecami i oszustwami
oficjalistów, jednym słowem, wszystkich bawił wybornie, a wszystkich w inny sposób.

Poznawszy z tej strony garbatego OrganistC, łatwiej juc domyWlać siC, czemu to karczma
jego tak Wwietne zawdziCczała powodzenie.

Ale czas by wreszcie zajrzeć do niej do Wrodka. W izbie szynkownej panuje niesłychany
hałas i wrzawa. Na popołudniow> pogadankC Wwi>teczn> zeszła siC cała gromada ryczychow-
ska do ,,OrganiWciny” i zajCła od koMca do koMca główny stół, co od przytulonego pod
drzwiami szynkwasu ci>gn>ł siC ac po przeciwległ> WcianC.

Na głównym miejscu oczywiWcie rozparł siC wójt z nalecyt> powag>, za nim rzCdem po-
dług wieku i mienia celniejsi zasiedli gospodarze. żarbaty Organista z zwichniCt> na bakier
jarmułk>, z swym jednostajnym zawsze, na poły dobrodusznym, na poły szyderczym uWmie-
chem na ustach, snuje siC z miejsca na miejsce i wnet temu, wnet owemu z sporej blaszanej
przylewa manierki. Juc to po swoim zwyczaju dla wszystkich jest niezmiernie uprzejmy, ale
szczególniejsz> jak>W czeWć i uwagC poWwiCca człowiekowi, co tuc przy boku wójta siedzi za
stołem, a właWciwie zdaje siC rej wodzić w zgromadzeniu. Wszyscy słuchaj> bacznie na jego
słowa i jak siC zdaje, racz> siC jego traktamentem. 12

                                                
8 p o p a d i a n k a – córka popa, ksiCdza unickiego
9 o   t y m   s ł a w n y m   (...)   I w a n i e – raczej o psotnym parobku z ludowych anegdot, u nas znanym ja-

ko „bydowski Wojtek”
10 r C b a j ł o,   b i b u ł a – awanturnicy skłonni do szabli i butelki
11 z   p o b l i s k i c h   m i a s t e c z e k – z miejscowoWci autentycznych w okolicach Sambora (Stare Mia-

sto, Stara Sól, Radymno, Krukienice, Źrohobycz, Komarno). Z innych, póaniej wspomnianych, istniały rzeczy-
wiWcie tylkoŚ Buczały, Ryczychów (nie Ryczychowa), Opary (nie Oparki), Horbacze, Źobromil, Szwydka, Hru-
szów (nie Hruszówka)..

12 t r a k t a m e n t (łac.) – poczCstunek
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Z tym wszystkim widać z jego stroju i powierzchownoWci, ce nie nalecy wcale do groma-
dy. Jest to niemłody juc, silnej i krCpej budowy człowiek, w czarnym okr>głym kapeluszu na
głowie i krótkiej, szerokim rzemieniem przepasanej siermiCdze zwyczajnego szarego koloru.
Małe, czarne plamy mazi rozsiane hojnie po twarzy, rCkach i całej odziecy kac> siC domnie-
mywać w nim jednego z owych wiejskich przemysłowców, co jednokonnym wózkiem z nie-
wielkim zapasem swego towaru przeci>gaj> [przez] odleglejsze od miasteczek ulice.

RzeczywiWcie, „kum Źmytro”, tak go wszyscy nazywaj>, był przejecdcaj>cym maziarzem,
ale bardzo dobrze znanym i nader czCsto widywanym w tych stronach. Znać tu juc po samej
poufałoWci, z jak> niemal z wszystkimi bez wyj>tku tyka sobie gospodarzami, ce nie pierwszy
raz ma zaszczyt raczyć swym kosztem ryczychowsk> gromadC.

W tej chwili coW wielce wacnego prawi zgromadzonym gospodarzom, bo wszyscy tak pil-
nie i uwacnie wlepili weM oczy, jak gdyby pragnCli pochwycić i zrozumieć kacde słowo, za-
nim mu jeszcze z ust wypadnie.

Kum Źmytro z jakimW osobliwym rozprawia ferworem i naciskiemŚ
– Nic darmo nie ma na Wwiecie! Bóg, coć przecie hojnoWć najwycsza, nie przyrzekł nam

darmo szczCWcia ani za cycia, ani po Wmierci. Ziemia nie cywi nas darmo, wszystko musimy
okupywać taniej lub drocej, łatwiej lub trudniej… Wy byWcie jednak wszystko chcieli darmo
dorzucił po chwili i piCWci> w stół uderzył, a potem z niechCci> kapelusz zrzucił z głowy.

Teraz dopiero mocna lepiej przypatrzyć siC jego twarzy, a twarz ta osobliwszy jakiW przed-
stawia wyraz. ŹoWć raz na ni> rzucić okiem, a nie tak łatwo wypadnie z pamiCci. żCsty, krót-
ko ostrzycony, czarnymi plamami mazi okryty zarost brody pozostawia tylko mał> woln>
przestrzeM około nosa i oczu, które pod niskim, wypukłym czołem biegaj>, ruchliwe i niespo-
kojne, ce niepodobna cadn> miar> odgadn>ć ich barwy. Nos zadarty w górC z szeroko roz-
wartymi nozdrzami nadaje całej fizjonomii pewien wyraz dzikiej namiCtnoWci, podczas kiedy
szczególnie uformowana czaszka i silnie zaciWniCte usta zdaj> siC Wwiadczyć o niepospolitej
energii i sile ducha.

Ostatnie słowa jego sprawiły wielkie wracenie na całym zgromadzeniu. Sam wójt, Iwan
Chudoba, posun>ł zamaszyst> czapkC barani> z lewego ucha na prawe i odezwał siC z nieja-
kim wahaniemŚ

– Tać nie ma co mówić, kumie Źmytrze, macie słusznoWć. Ale my nie chcemy bynajmniej
darmo, nie wiemy tylko, co robić.

– Kto nie wie, powinien siC dowiedzieć – odparł maziarz krótko.
– A u kogo? – zapytał wójt dalej.
Maziarz potarł rCk> po czole.
– U kogo? – powtórzył po chwili. – U siebie samego, u własnego sumienia i rozumu.
– Hm – wycedził wójt, nie ze wszystkim zadowolony.
– Mówicie, kumie, jakbyWcie zadawali zagadki – ozwał siC z boku dziesiCtnik 13, Mykita

Tandara, najpierwszy mudrahel 14 w gromadzie.
Maziarz zamyWlił siC czegoW.
– Nie czas jeszcze – szepn>ł po chwili jakby sam do siebie.
– Jak to nie czas jeszcze? – zapytał wójt.
– Nie czas jeszcze, abym ja wam rozwi>zywał zagadki, kiedy sami nie umiecie.
– Hm – wyb>kn>ł wójt na nowo.
Maziarz spojrzał nagle do okna, jakby kogoW niecierpliwie wygl>daj>c, potem pochylił

głowC na piersi i bCbni>c palcami po stole, odezwał siC po krótkim namyWle jakby od niechce-
niaŚ

                                                
13 d z i e s i C t n i k – dozorca sprawuj>cy władzC nad dziesiCciu „domami”, tj. włoWcianami lub oficjalistami

dworskimi (karbowymi, polowymi)
14 m u d r a h e l (ukr.) – mCdrek
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– Źomagacie siC wielkiej ulgi, wielkiej łaski, wielkiego podarunku od ludzi, których nie-
nawidzicie, którym złorzeczycie.

– Ba, alboc mocemy inaczej? – poderwał od szarego koMca dawny polowy dworski, Hryć
Wenczur.

Maziarz niecierpliwie zabCbnił po stole.
– Ot, ciemno wam w głowie i kwita. Nie s>dzicie nic z rozumu, na wszystko patrzycie we-

dług pozoru. Pokrzywdzi was łotr mandatariusz 15, dziedzic winien, uciWnie niecnota ekonom,
dziedzic winien.

– Ho, ho! – przerwał jakiW ponurego oblicza, niemłody juc chłop, od szarego koMca. – Mu-
sicie niemało za maa targować od panów, kiedy tak zawsze stajecie po ich stronie.

Maziarz zmarszczył czoło, chciał coW prCdko odpowiedzieć, ale powstrzymał siC nagle.
Machn>ł tylko rCk> i obracaj>c siC ku szynkwasowi zawołał cywo i wesołoŚ

– Jeszcze garniec wódki, panie Organisto!
– Ho, ho, co robicie, kumie Źmytrze – upominał ten i ów u stołu, lubo wszyscy z zadowo-

leniem poruszyli siC na swych ławach.
– At, ceby nie znać licha! Jeszcze po kieliszeczku, panowie gromada!
– Ta! – przyzwalał wójt z powacnym uWmiechem za siebie i cał> gromadC.
Nowy kielich szybko wokoło stołu obiegł kolej.
– Wasze zdrowie, kumie Źmytrze – powtarzał jeden gospodarz po drugim, wychylaj>c

duszkiem blaszan> miarkC.
Kum Źmytro znowu zamyWlił siC głCboko, a czasami ukradkiem wyzierał przez okno.
– Czy oczekujecie kogo, kumie? – zapytał Mykita Tandara.
– Nie, patrzC tylko, czy wysoko słoMce na niebie, dziW jeszcze muszC jechać dalej – odparł

obojCtnie.
– Jedziecie i nic nam juc nie powiecie? – ozwał siC wójt z niejakim ubolewaniem.
– A cóc wam mam mówić, kiedy mi wierzyć nie chcecie?
– Ach! – tłumaczył siC urzCdnik gromadzki, jakby na pół obracony tym wyrzutem.
Maziarz potarł rCk> po czole, a oko dziwnym jakimW zalWniło mu blaskiem.
– Cóc chcecie? – rzekł po chwili z przekonywaj>cym naciskiem – wierzcie albo nie wierz-

cie, ale powiadam wam na sumienie, ce od was tylko zalecy, aby od dziW za rok nikt w całym
kraju nie znał paMszczyzny.

Cała gromada wydała jeden tylko wykrzyk radosnego zdziwienia, pomieszanego z pew-
nym niedowierzaniem.

– Ba, ba! – zawołał wójt i w znak radoWci czapkC zasun>ł na sam tył wygolonej głowy.
– Pan Bóg by z was mówił – ozwał siC liczny chór.
Maziarz, jakby siC nagle czegoW zawahał, sparł głowC na ramieniu, przymrucył na pół oczy

i zakołysał siC cały, jakby go trunek rozbierał.
– Ale – poderwał nagle cokolwiek zmienionym głosem – pieczone goł>bki nie lec> same

do g>bki! Jak siC i wy do tego z swej własnej nie przyłocycie strony, to furda z wszystkiego!
– A jakce to rozumiecie, kumie? – zapytał wójt wracaj>c do dawnej urzCdowej powagi, od

której nigdy nie lubił odstCpować.
Kum Źmytro zakołysał siC znowu.
– Kiedy mi siC jakoW w głowie krCci – zabełkotał naraz.
– Tak prCdko! – przej>ł z ubolewaniem przysiCcny 16, Jan Makar, najsilniejsza głowa w

gromadzie.
– Poczekajcie! – zawołał – opowiem wam bajkC. Słuchajcie tylko dobrze.
                                                
15 m a n d a t a r i u s z (łac.) – urzCdnik dawnej administracji galicyjskiej, wynagradzany przez dziedzica,

zalecny od rz>du (cyrkułu, tj. starostwa). Wykonywał czynnoWci s>dowo-policyjne, głównie w sprawach wyni-
kaj>cych z ciCcarów paMszczyanianych.

16 p r z y s i C c n y – pomocnik wójta w sprawach s>dowych
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W tym momencie drzwi z łoskotem rozwarły siC na WciCcaj, a do izby szynkownej wszedł
goWć nowy.

Maziarz utkn>ł w mowie i uwacnie wpatrywał siC w nowo przybyłego. Za jego przykła-
dem poszli i wszyscy inni i nagle cicho zrobiło siC w szynkowni.

Bo tec nowo przybyły nie miał nic wspólnego z reszt> obecnych goWci, a miał na sobie
strój, który w czasach paMszczyanianych do pomimowolnego chłopa zmuszał szacunku. Był
to wcale młody jeszcze mCcczyzna, ubrany z waszecia, z grub> lask> sCkat> w rCku i niewiel-
kim zawini>tkiem na plecach. Mocna by myWleć, ce jakiW szukaj>cy słucby ekonom lub leWni-
czy.

Sam widok takiego człowieka napawał chłopa w owych czasach pewnym rodzajem nieuf-
noWci i odrazy. Totec wcale naturalna cisza nastała nagle w szynkowni i sam maziarz zamilkł
Wród mowy, zwłaszcza ce tym razem tak fizjonomia, jak cała powierzchownoWć nowo przy-
byłego, niewielkim w ogóle mogła przejmować zaufaniem.

Niezwyczajnie silnej i krCpej budowy, nieznajomy miał na sobie strój bardzo lichy i wy-
szarzały, a kacda osobna czCWć ubrania wydawała siC jakby zdarta z kogo innego. Zielona,
wypłowiała, po szyjC zapiCta kurtka za krótko siCgała mu w rCkawach, a za to znowu grube
sukniane pantalony ac kilkoma naraz fałdami zwisły po niezgrabnych, rudawych butach, z
których jeden zapiCtkiem wybiegł na lewo, a drugi przyszw> daleko wychylił siC na prawo.
Czarna sukienna czapka z oddartym na pół daszkiem spadała mu ac gdzieW na kark i z natury
zuchwałej juc fizjonomii nadawała wyraz wiCcej jeszcze awanturniczy i wyzywaj>cy.

Zdawało siC, ce nieznajomy kacdym swoim spojrzeniem, kacdym krokiem i ruchem szuka
tylko kogoW, z kim by siC dało wszcz>ć burdC i komu by potCcnego guza mocna nabić przy
lada okazji.

Kiedy wszedł do szynkowni, powiódł dokoła wzgardliwym i uWmiechniCtym wzrokiem,
czapkC jeszcze zasun>ł w tył i przystCpuj>c z wolna do szynkwasu zrobił zrozumiały znak
bydowi.

Organista skin>ł głow> z uWmiechem i tuc zaraz pełny kieliszek wysun>ł zza kratek. Nie-
znajomy siCgn>ł rCk> niedbale, wyprócnił do dna spor> miarkC i krz>kn>ł z tak> sił>, ce ac
kieliszki zadrcały na szynkwasie.

– Repetatur?  17 – zapytał Organista, który czasem lubił takce popisywać siC łacin>.
Nieznajomy skin>ł głow> na znak przyzwolenia, a po drugim kieliszku jeszcze silniej

krz>kn>ł nic po pierwszym.
– JakoW to mówi> omne trinum perfectum 18 – zagadn>ł znowu Organista.
– Pal ciC diabli, dawaj! – odparł nieznajomy silnym, basowym głosem i znowu duszkiem

trzeci> wychylił miarkC.
Ale Organista nie tak prCdko zwykł przerywać toku swoich przypowieWci.
– No, a teraz – ozwał siC znowu z figlarnym uWmiechem – po moich własnych wirszówŚ

Wypije czwarty – kto nieuparty.
Nieznajomy uWmiechn>ł siC od niechcenia.
– Cóc to! Ty i wiersze robisz? – zapytał.
– O tak, panie, dla lepszego szachrajstwo! Ale jegomoWć musi być z daleka, kiedy o tym

nie wie! – podchwycił byd z swym niezmiennym nigdy uWmiechem.
– I diablo z daleka, mój bratku! Ac z Siedmiogrodu!
– Owa! fiu, fiu! – wyb>kn>ł Organista pokiwuj>c głow>.
– Alec nareszcie stan>łem juc na miejscu! – wysapał z pełnej piersi nieznajomy, mówi>c

wiCcej do siebie.
– Jak to, tutaj? – zapytał Organista i mimowolnie cofn>ł siC krok w tył.

                                                
17 R e p e t a t u r? (łac.) – Czy powtórzyć?
18 o m n e   t r i n u m   p e r f e c t u m (łac.) – wszystko, co potrójne, najlepsze (do trzech razy sztuka)
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– Tutaj, w tych stronach – odparł i nagle obracaj>c siC ku stołu, gdzie siedział maziarz na
czele ryczychowskiej gromady, zawołał głoWno, jakby chciał przestraszyć wszystkichŚ – Hej,
daleko jeszcze do bwirowa? 19

– Źo bwirowa? – zawołał maziarz, na którym zapytanie to jakieW szczególniejsze wywarło
wracenie, bo ac porwał siC z miejsca i z dziwn> uwag> wpatrywał siC w nieznajomego.

– Ile mil jeszcze? – pytał podrócny rozkazuj>co dalej.
– Jak dla jegomoWci, to tylko trzy, ale dla kogo innego, to dobre cztery – wtr>cił Organista

wyrCczaj>c zapytanych.
Nieznajomy spojrzał na byda surowym wzrokiem, jak gdyby chciał powiedzieć, ce nie od

lada kogo przyjmuje carty. Ale przebiegły Organista nie tak łatwo dał siC zbić z toru.
– Bez cartów, proszC jegomoWci – ci>gn>ł dalej nie zmieszany – dla kogo innego, co to na

przykład jeadzi wozem, to goWciMcem bCdzie dobre cztery mile, ale jegomoWć piechot> moce
jedn> milC zostawić na boku.

– Aha, jest zapewne jakaW krótsza droga.
– Buczalski wygon! – tłumaczył na rozum wójt ryczychowski.
Organista bił siC widocznie z jak>W ukryt> myWl>, któr> wahał siC na razie wyjawić. Nagle

poprawił zakrCcone pejsy, ukłonił siC nisko berłydkiem i zapytał nieWmiało, bo po prawdzie
niepospolicie mu imponowała zuchwała postawa i zawadiacka mina nieznajomegoŚ

– Bez urazy jegomoWci, jeWli wolno zapytać, z przeproszeniem, do kogo jegomoWć do bwi-
rowa?

– Źo kogo? Źo dworu – odparł nieznajomy niedbale, wyci>gaj>c siC wygodnie na najblic-
szej ławie.

Organista odskoczył w tył jak oparzony, a pomiCdzy ryczychowsk> gromad> jakiW nagły,
szczególniejszy powstał szelest.

– Źo dworu? – zapytał byd, jakby nie dosłyszał dobrze.
– Albo cóc? – wyb>kn>ł podrócny, zdziwiony niespodziewanym wraceniem słów swoich.
– źt, jegomoWć sobie cartuje – przemówił z nowym ukłonem Organista – do kogóc by je-

gomoWć szedł do dworu?
– Jak to, do kogo, do dziedzica, błaanie! – zawołał nieznajomy z dum>, zniecierpliwiony

cokolwiek tymi zapytaniami.
– Źo nieboszczyka? – wyb>kn>ł Organista, jakby sam nie wiedział, co mówi.
Nieznajomy jak opCtany porwał siC z ławy i jednym susem przyskoczył do byda.
– Jak to? Co mówisz, nowy dziedzic cwirowski nie cyje? – zawołał gromowym głosem.
Biedny Organista ac przykucn>ł z przestrachu, tak groanym wydał mu siC w jednej chwili

nieznajomy.
– Uchowaj Boce – zawołał skwapliwie – po co by miał nie cyć! byje, ale mieszka o milC

za bwirowem, ac w Oparkach, proszC jegomoWci, bo dwór cwirowski zaklCty.
– Jaki? ZaklCty?! – wykrzykn>ł podrócny, rubasznym wybuchaj>c Wmiechem.
żarbaty Organista skrzywił siC z niesmakiem. Mimo całego swego dowcipu ulegał po-

wszechnej wadzie swego pokolenia, był zabobonnym, jak wszystka nasza wiejska dziatwa
Izraela.

– No, nie ma siC tu wcale z czego Wmiać – przedkładał z niezwyczajn> u siebie powag>. –
Widzi jegomoWć, ludzie gadaj>, ce nieboszczyk pan staroWcic chodzi po Wmierci.

– Chodzi – powtórzył nieznajomy i nowym parskn>ł Wmiechem.
– No, moce sobie i biega, albo ja wiem – wycedził byd widocznie niekontent z niedowiar-

stwa swego goWcia. – Ale ja powiadam panu, ce tak ludzie utrzymuj>, a stary dwór cwirowski
nazywa siC w całej okolicy, na dwadzieWcia mil wzdłuc i wszerz, Z a k l C t y m  Ź w o r e m,
bo nieboszczyk staroWcic w nim siC najczCWciej pokazuje.

                                                
19 b w i r ó w – nazwa fikcyjna
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– Komu? – zapytał podrócny drwi>co.
– Ho! ho! czy jeden go juc widział? – upewniał byd stanowczo.
– No, juc to wybaczcie, panie arendarzu – wtr>cił siC z powag> wójt ryczychowski – z bli-

ska go podobno jeszcze nikt nie widział prócz starego klucznika, Kostia Bulija, który z nim
jakieW nieczyste utrzymuje konszachty. Ale z daleka niejeden juc spostrzegł Wwiatło w ZaklC-
tym Źworze i przypatrzył siC samemu nieboszczykowi, b>da jak z nahajk> przechadza siC po
ganku, b>da jak na czarnym gdyby wCgiel koniu ugania po dachu swego dworu.

– I to wszystko mocna widzieć kacdej nocy? – pytał podrócny nie wychodz>c z tonu
drwi>cej wesołoWci.

– BroM Boce – tłumaczył dalej wójt. – Nieboszczyk pokazuje siC tylko w pewnych porach,
w Źniach Zadusznych i kiedy nów na niebie.

– I do tego czasu nikt mu jeszcze porz>dnie skóry nie wygarbował? – zapytał podrócny z
nowym rubasznym wybuchem Wmiechu.

Wójt obrócił siC z niechCci> i indygnacj>.
– Nie godzi siC cartować w takich rzeczach – upomniał z powag>.
Nieznajomy wzruszył ramionami.
– Ha – szepn>ł półgłosem, jakby sam do siebie – Szekspir powiada, ce s> rzeczy na niebie i

ziemi, o których siC ani Wniło filozofom. 20

A potem, obracaj>c siC do zgorszonego cokolwiek wójta, zapytał dalej mniej juc drwi>cym
tonemŚ

– A jakce, w samym dworze nikt nie mieszka?
– Nie ma cywej duszy ani w dworze, ani w oficynach. Od Wmierci staroWcica niczyja jesz-

cze noga nie przest>piła progów ZaklCtego Źworu, bo nieboszczyk zabronił tego wyraanie w
swym testamencie. Nowy dziedzic mieszka w Oparkach i nigdy ani siC pokace do bwirowa.

– A któc u licha gospodaruje w samym bwirowie?
– Żolwark lecy o ćwierć mili na Buczałach, a tam mieszka i sCdzia cwirowski.
– A stary, pusty dwór stoi tak na opatrznoWć bosk>, bez wszelkiej stracy?
– Ta mógłby siC wprawdzie obejWć bez stracy, bo kacden omija go na ćwierć miliś przy

tym wszystkim pilnuje go jednak Kostę Bulij, dawny kozak 21 nieboszczyka, przezwany dziW
klucznikiem ZaklCtego Źworu.

– A ten nie boi siC upiora?
– On! – zawołał wójt i wieloznacznie pokiwał głow>. – Powiadaj> ludzie – dodał po chwi-

li, znicaj>c głos uroczyWcie, ale w tym momencie drgn>ł na całym ciele i co cywo zrobił krzyc
w powietrzu.

JednoczeWnie jakiW osobliwszy szmer obiegł wszystkich obecnych. Nieznajomy obejrzał siC
zdziwiony ku drzwiom i sam o krok w tył cofn>ł siC z przestrachu.

W rozwartych na Wciecaj drzwiach okazała siC jakaW olbrzymiego wzrostu postać mCska,
której nagłe pojawienie siC najWmielszy nawet umysł pomimowoln> mogłoby przej>ć groz>.

żarbaty Organista umkn>ł co cywo za kratki szynkwasu, a w przechodzie mógł tylko na
ucho szepn>ć nieznajomemuŚ

– To on! Klucznik ZaklCtego Źworu!

                                                
20 S z e k s p i r   p o w i a d a  (...) itd. – cytat z Hamleta (akt I, sc. 5)
21 k o z a k – słuc>cy, ucywany zwłaszcza do dalszych posyłek
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II

KLUCZNIK ZAKLBTEGO DWORU

Nowy, niespodziewany goWć, co jak istny lupus in fabula 22 pojawił siC w najciekawszym
toku rozmowy, a tak szczególniejsze na wszystkich sprawił wracenie, zatrzymał siC chwilkC
nieruchomo przy drzwiach i badawczym po całej szynkowni potoczył okiem, jak gdyby ko-
goW szukał lub siC czegoW zawahał u wnijWcia. A przyznać nalecy, ce cała jego postać i po-
wierzchownoWć musiałaby niepospolicie i temu nawet zaimponować, kto by do wszystkich
jego tajemniczych stosunków z ZaklCtym Źworem najmniejszego nie przywi>zywał znacze-
nia.

Wzrostem siCgał do samej niemal powały, sił> budowy i dosadnoWci> kształtów mógł z
najzawołaMszym mierzyć siC atlet>. Zdawało siC niejako, ce brakuje mu tylko lwiej łopatki w
rCku, a potrafiłby sprawdzić wszystkie biblijne cuda Samsona 23, sam jeden potykać siC z ty-
si>cami przeciwników, mury wywracać z posady.

Z twarzy widać było jednak, ic pewno z okładem przeszedł juc krzycyk pi>ty. Liczne
zmarszczki okrywały czoło i policzki, podgolony dokoła głowy włos przyprószył siC znacznie
siwizn>ś tylko w>s krótko podstrzycony i niesłychanie gCste i krzaczaste brwi zachowały
jeszcze pierwotn>, czarn> jak wCgiel barwC.

Na sobie miał zwyczajny w tych stronach strój chłopski, szar> siermiCgC, szerokim przepa-
san> rzemieniem, buty z wywróconymi u góry cholewami, czarny pilWniowy kapelusz z sze-
rokimi kresami i czerwonym sznurkiem dokoła.

– Pal go diabli, to jakiW prawdziwy klucznik czartowski! – wyszepn>ł nasz nieznajomy
wCdrowiec, który, jak siC spodziewać mocna, w jednej chwili obejrzał go ciekawie od stóp do
głowy, a ochłon>wszy z pierwszego swego, pomimowolnego jakiegoW wracenia, posun>ł siC o
krok naprzód ku nowo przybyłemu.

Z reszty obecnych nikt nie Wmiał ani spojrzeć na strasznego olbrzyma, tylko ów maziarz,
co tak głoWno do niedawna rej wodził miCdzy ryczychowsk> gromad>, a całej rozmowie o
ZaklCtym Źworze w obojCtnym przysłuchiwał siC milczeniu, porwał siC nagle z swego sie-
dzenia, a jakiW zagadkowy wyraz ciekawoWci i niepokoju przemkn>ł mu po twarzy.

– Jak siC macie, Kostiu! – ozwał siC poufale – wracacie z Sambora?
Kostę kiwn>ł głow> na znak potwierdzenia.
– Ale nie potrzebujecie tec mazi? – pytał maziarz dalej, a oczy jego jakieW osobliwsze wy-

racały oczekiwanie.
– Nie, nie wyszła mi jeszcze dawniejsza – odpowiedział obojCtnie klucznik i obrócił siC ku

szynkwasowi.
W tej chwili jednak wydawało siC naszemu nieznajomemu wCdrowcowi, który stoj>c w

poblicu, Wledził z uwag> kacde poruszenie starego klucznika, ce ten jakiW dziwny, zagadkowy
znak zrobił nagle maziarzowi.

                                                
22 l u p u s    i n    f a b u l a (łac.) – zwrot przysłowiowyś dosł.Ś wilk w bajce (o wilku mowa, a wilk tu)
23 w s z y s t k i e   b i b l i j n e   c u d a   S a m s o n a – ŁoziMski pomieszał tu dwie przygody Samsona (Sta-

ry    Testament, KsiCga SCdziów)Ś rozdarcie rCkoma lwa i zabicie oWl> szczCk> tysi>ca nieprzyjaciół.
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Nieznajomy obrócił siC szybko ku maziarzowi i spotkał siC z nim oko w oko. I teraz dopie-
ro uderzyła go nie postrzecona dot>d postać i fizjonomia znanego nam kuma Źmytra.

Nieznajomy cofn>ł siC nagle zdumiony, bo mu siC zdało, ce i ten w tejce samej chwili wy-
mienił z klucznikiem jakiW tajny znak porozumienia.

– Cóc to ma znaczyć? – wycedził przez zCby i badawcze w maziarzu utkwił spojrzenie.
Ale i ten jednoczeWnie z tak szczególniejszym jakimW wyrazem spojrzał mu w oczy, ce nie-

znajomy nasz wCdrowiec w wykrzywionych butach, mimo całej cynicznej niemal zuchwało-
Wci, jaka z kacdego jego tchnCła poruszenia, mimowolnie w dół spuWcił oczy.

Chciał coW przemówić, ale maziarz obrócił siC juc do stołu i ochoczo i wesoło zawołał do
swych towarzyszyŚ

– No, bywajcie mi zdrowi, panowie gromada, miejcie siC dobrze, a co wam nie dostaje,
kupcie sobie za gotowe pieni>dze.

– Jak to, juc jedziecie? – zapytał wójt, Iwan Chudoba.
– JadC, ale za kilka tygodni bCdC znowu miCdzy wami. Bywajcie zdrowi.
I w jednym momencie uWcisn>ł serdecznie wójta, podał rCkC kolejno wszystkim siedz>cym

przy stole i przypadaj>c do szynkwasu, gdzie właWnie olbrzymi klucznik z r>k garbatego Or-
ganisty mał> blaszan> wychylał miarkC, zawołał prCdkoŚ

– Ilem ci winien, moWci Organisto?
– Ze wszystkim, z wódk> dla gromady, z sianem i owsem dla konia i z moj> przygrywk>,

dziesiCć sorokowców 24 jak uci>ł – odpowiedział Organista zliczywszy kilka niezgrabnie na-
bazgranych cyfer na szynkwasie.

Maziarz dobył spory skórzany worek zza pasa, wyrzucił dziesiCć sorokowców na stół, za-
sadził kapelusz głCboko na uszy, jeszcze raz skinieniem głowy pocegnał wszystkich obecnych
i jak strzała wypadł z szynkowni.

I znowu zdało siC naszemu nieznajomemu wCdrowcowi, ce na samym wyjWciu nowy jakiW
tajemniczy znak wymienił z klucznikiem.

– Czy siC łudzC, czy miC zamroczyło w oczach – mrukn>ł przez zCby nasz bohater o wy-
krCconych butach – ale mnie siC zdaje, ce ci dwaj znaj> siC jak łyse konie na jarmarku. A je-
den i drugi osobliwsz> jak>W ma fizjonomiC.

I nagle zwrócił siC do bydaŚ
– Kto to jest ten człowiek, co wyszedł teraz? – zapytał.
Stary klucznik miał juc właWnie odchodzić od szynkwasu, ale zatrzymał siC na to zapytanie

i spojrzał uwacnie na pytaj>cego.
– To kum Źmytro, maziarz – odpowiedział byd, któremu obecnoWć starego klucznika

zdawała siC ac jCzyk pl>tać w gCbie.
– A sk>d on jest? – pytał dalej nieznajomy.
– A któc go tam wie – odparł Organista wzruszaj>c ramionami – wozi wyborn> maa od

wsi do wsi, sprzedaje taniej nic w mieWcie, kredytuje kacdemu, kto chce i nie chce, a sam
wszystko płaci gotówk>. Wielce rarytny człowiek, ale nie ma siC czemu dziwić, mówi> prze-
ciec, kto smaruje, ten jedzie po Wwiecie, a on musi najlepiej smarować, bo sam sprzedaje sma-
rowidło.

– Szczególna! – mrukn>ł nieznajomy. – żdybym był powieWciopisarzem, musiałbym tu
koniecznie znaleać zawikłanie do powieWci.

I znowu ciekawie wpatrzył siC w olbrzymiego klucznika. Nagle jakaW myWl strzeliła mu do
głowy.

– Hej, Kostiu! – rzekł cywo, zastCpuj>c drogC olbrzymowi.
Klucznik ZaklCtego Źworu przystan>ł zdziwiony na miejscu i chmurnym i groanym okiem

spojrzał na nieznajomego, który ni st>d, ni zow>d tak poufale zagadn>ł go po imieniu.
                                                
24 s o r o k o w i e c (ukr.) – dawna srebrna moneta austriacka (cwancygier) wartoWci 20 krajcarów, równa 40

(ukr. sorok) – 42 groszom polskim
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– WyWcie tu wozem? – pytał dalej nieznajomy.
– Albo co? – odci>ł krótko, a wyprCcaj>c siC surowo w całej postawie, groził powałC prze-

bić głow>.
– Musicie miC wzi>ć z sob> do bwirowa!
– Co? jak? – zapytał klucznik tonem człowieka, który nie wie, jak w rogu, co chc> od nie-

go.
Nieznajomy wyprostował siC i odchrz>kn>ł głoWno.
– IdC do waszego pana – rzekł z pewnym naciskiem.
Klucznik o krok cofn>ł siC w tył i spojrzał na nieznajomego wzrokiem, który komu innemu

niezawodnie popl>tałby jCzyk w gCbie.
– Źo kogo? – powtórzył wreszcie.
– Źo waszego dziedzica, mówiC.
– Źo bwirowa?
– To jest właWciwie do Oparek, bo jak mi powiadaj>, dziedzic nie mieszka w bwirowie.
Klucznik coW niezrozumiale mrukn>ł przez zCby. Nie zbity z toru nieznajomy ci>gn>ł dalej

z drwi>c> niemal poufałoWci>Ś
– Otóc, mój szanowny Kostiu Buliju, kluczniku ZaklCtego czy PrzeklCtego Źworu, tytułem

przyszłej znajomoWci i przyjaani musisz podwieać miC do bwirowa, czyli raczej do tego tam
folwarku, jakeW go to nazwał, bydzie? – zwrócił siC nagle do Organisty.

– Buczały – przypomniał Organista usłucnie.
– A prawda, Buczały! Otóc z łaski swojej odwieziecie miC do Buczał, do ekonoma, do

mandatariusza lub jakiegokolwiek innego czorta, a ten miC juc odeWle do dziedzica.
Kostę Bulij z wielk> uwag> wpatrzył siC w nieznajomego i nie rzekł ani słowa.
– No, jakce?... – pytał tence bior>c juc swe zawini>tko na plecy.
Klucznik zawahał siC czegoW.
– Sk>dce to znacie naszego dziedzica? – zapytał po chwili.
– Ho, ho! Szeroko by o tym mówić – zawołał nieznajomy i rezolutnie pokiwał głow>. – Je-

stem ty a ty z waszym dziedzicem. Kochamy siC jak bracia Wlubni! 25 Źawniej caden z nas cyć
nie mógł jeden bez drugiego!

Organista spojrzał na wykrzywione buty i krótkie rCkawy nieznajomego i jakoW z niedo-
wierzaniem wyd>ł wargi, klucznik wzruszył ramionami i nie rzekł ani słowa.

Podrócny rozochocił siC jakoW do wynurzeM.
– Poczciwy Julek, ani mu siC Wniło, ce bCdzie kiedyW siedział w milionach! – zacz>ł na no-

wo. – Źałbym gardło, ce nie wie dotychczas, jak sobie z nimi postCpować. Ale ja go wezmC
pod moj> opiekC! Ho! ho! obaczycie, jak ja go wyfrycujC.

Klucznik znowu wzruszył ramionami.
– Ale co tam – przerwał sobie nagle podrócny. – Jedamy lepiej! Podwieziecie miC przeciec

– dorzucił tonem, który cadnej juc nie dozwalał odmowy.
– Ta – wyb>kn>ł klucznik.
Nieznajomy wywin>ł sCkat> sw> lask> młyMca w powietrzu, poprawił zawini>tko na ple-

cach, czapkC głCbiej zasadził na tył i post>pił ochoczo za klucznikiem, który, nie mówi>c juc
ani słowa wiCcej, zmierzał ku drzwiom.

– A za wódkC? – nagabn>ł Organista, zachodz>c z boku nieznajomemu.
– Póaniej, jak bCdC kiedy przejecdcał tCdy – odparł nie zmieszany nieznajomy i z takim

Wwistem zamachn>ł znowu swoj> lask>, ce biedny Organista, jak mógł najprCdzej, cofn>ł siC
za swój szynkwas obronny.

Na mostku przed karczm> czekał wysoko wyWcielony wóz z podolskim koszem plecionym,
uprzCcony dwoma r>czymi koMmi, których czarna jak wCgiel maWć niemało w opinii ludu

                                                
25 b r a c i a   W l u b n i – przyjaciele, którzy uroczyWcie Wlubowali dozgonn> przyjaaM bratersk>
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szkodziła ich właWcicielowi. Klucznik z rzadk> na swój wiek i sw> tuszC zrCcznoWci> wsko-
czył w siedzenie, ale przed nim jeszcze znalazł siC juc tam nasz nieznajomy.

– Pojedziemy tedy! – rzekł klepi>c swego woanicC łaskawie po ramieniu.
Klucznik znowu spojrzał na natrCta, ale ten nie lada czym dał siC, jak to mówi>, zbić z

pantałyku.
– Palicie fajkC? – zagadn>ł znowu swego woanicC.
Klucznik potwierdził skinieniem głowy.
– A macie tytoM przy sobie? – ci>gn>ł dalej nieznajomy.
Klucznik zamiast odpowiedzi podał mu kapczuk napełniony.
– To moce i fajkC macie na podorCdziu?
Klucznik wzruszył ramionami, dobył zza pasa zwykł> glinian>, z wierzchu cółt> blach>

pobit> fajkC z krótkim drewnianym cybuszkiem i nie mówi>c ani słowa podał j> swemu towa-
rzyszowi.

– No, jak na klucznika ZaklCtego czy PrzeklCtego Źworu, to z nie najlepszej palicie lulki 26

– wtr>cił jeszcze podrócny, który, jak widać, nie tak łatwo dał siC zadowolić, a nałocywszy
fajkC, jak mógł najsilniej, zac>dał jeszcze hubki i krzesiwa.

Klucznik tymczasem coraz cywiej zacinał konie, wóz toczył siC szybko po bitym goWciMcu,
a niebawem stan>ł na zakrCcie do prywatnej drogi ubocznej.

Tu jednoczeWnie jakaW inna zbaczała fura. Był to mały, słomian> plecionk> okryty z wierz-
chu wóz, uprzCcony jednym małym pstrokatym koniem, a powocony przez człowieka, które-
go twarz zasłaniały szerokie kresy kapelusza. Oba wozy mijały siC ocieraj>c jeden o drugi. W
tej chwili podniósł głowC woanica jednokonki, a nasz nieznajomy poznał maziarza z ryczy-
chowskiej karczmy. I znowu przysi>głby, ce miCdzy nim a klucznikiem przeleciał w poWpie-
chu jakiW nowy tajemny znak porozumienia.

– Ho, ho, to i ten maziarz coW zmierza ku bwirowi – ozwał siC wreszcie, dm>c przed siebie
spory kł>b dymu.

Klucznik nic nie odpowiedział, tylko rzucił na pytaj>cego spojrzenie, które zdawało siC
mówićŚ Milczce raz, jeWli nie chcesz zlecieć z wozu.

Nieznajomy ucichł, ale nie na długo, rozochocony raz jCzyk Wwierzbiał go nad siły.
– A daleko mamy jeszcze przed sob>? – zapytał po chwili.
– Źobr> milC – odparł klucznik krótko.
– Wasz sCdzia oczywiWcie conaty?
Klucznik przyznał skinieniem głowy.
– A jak siC nazywa?
– Bonifacy ż>golewski.
– ż>golewski! ż>golewski! JakieW gCgaj>ce nazwisko! Jego właWciciel musi koniecznie

mieć coW wspólnego z gCsim rodem. A ekonom wasz jak siC nazywa?
– Onufry żirgilewicz – odparł klucznik krótko.
Nieznajomy parskn>ł głoWnym Wmiechem.
– A to widzC jakaW kolonia gCgotliwych nazwisk. Onufry żirgilewicz, Bonifacy ż>golew-

ski! Źobrali siC obadwaj, nie ma co mówić. I do któregoc tu z nich zajechać, żirgilewicz tC-
dy, ż>golewski owCdy! Wielce czcigodny dobrodzieju i łaskawco, błogosławiony kluczniku
PrzeklCtego Źworu – ozwał siC wreszcie z komiczno-powacnym nastrojem – zawieziesz miC
do pana ż>golewskiego albo jeszcze lepiej do pani ż>golewskiej, nota bene, jeWli warta grze-
chu.

Nie zacegnany niczym dobry humor nieznajomego zdawał siC ugłaskiwać po trosze same-
go nawet ponurego klucznika, przynajmniej nie tyle juc niechCci i surowoWci malowało siC w
jego spojrzeniach.

                                                
26 l u l k a  (ukr.) – fajkaś tytoM do niej noszono w kapczuku, woreczku skórzanymś zapalano j> krzesiwkiem i

hubk> (suchym próchnem)



17

– A cóc, nie dojedziemy dziW do tego bwirowa? – ozwał siC znowu nieznajomy po długim
przestanku.

– Z tego tam pagórka ujrzymy juc dwór – odpowiedział klucznik i raaniej zaci>ł konie.
– Prawdziwie ZaklCty Źwór, bo zaklCcie daleko do niego.
Klucznik znowu zaci>ł konie.
Nieznajomy coW niezrozumiale mrukn>ł przez zCby. Spojrzał z boku na klucznika i jakby

siC czegoW zawahał. Nagle machn>ł rCk> i ozwał siC na nowoŚ
– Czy dwór ten dawno juc stoi pusto?
– Od lat piCciu – odpowiedział klucznik, a jakoW mimowolnie silniej zmarszczył czoło.
– Jak to od lat piCciu, kiedy dopiero trzy lata, jak nowy dziedzic obj>ł w posiadanie?
– Takś ale nieboszczyk, jaWnie wielmocny staroWcic, Wwieć Panie jego duszy – przemówił

klucznik uroczystym głosem – na dwa lata przed swym zgonem wyjechał był za granicC.
– I gdziec umarł?
– W Źreanie – odpowiedział starzec szybko, jakby chciał przykre jakieW przytłumić wspo-

mnienie.
– A wyWcie byli przy jego Wmierci?
– Skonał na moim rCku – odparł szorstko prawie, obracony i zdziwiony tym zapytaniem.
– Spocz>ł tedy na obcej ziemi! – ci>gn>ł podrócny dalej.
– Przeciwnie, w ostatniej swej woli kazał pochować siC w bwirowie i ja sam przywiozłem

tu trupa.
– A nie miałce ani dzieci, ani cadnych blicszych krewnych, kiedy cały maj>tek zupełnie

niemal obcemu pozostawił imiennikowi?
– Vp. jaWnie wielmocny staroWcic był nieconatym – odpowiedział klucznik z ciCckim wes-

tchnieniem.
– Ale to nie przeszkadzało mu przeciec mieć braci, siostry, synowców, siostrzeMców, sy-

nowice, siostrzenice. Bez tych przydatków trudno sobie nawet pomyWleć bezdzietnego boga-
cza.

Klucznikowi widocznie przykr> była cała ta rozmowa, twarz jego wiCcej jeszcze ponury
przybrała wyraz, a i głos zdawał siC twardszym i surowszym.

– Nieboszczyk miał przyrodniego brata, ale...
– Ale? – podchwycił nieznajomy.
– Nie lubił go – odparł klucznik krótko.
 – I nie zapisał mu nic zgoła?
– Ani złamanego szel>ga.
– A brat ten cyje?
– Mieszka o półtora mili od bwirowa, w Orkizowie.
– Tam do kata! jakce ten przyj>ł nowego dziedzica?
– Źowiecie siC to najlepiej od niego samego – odci>ł klucznik tonem, który zdawał siC

wypraszać sobie wszelkie dalsze zapytania.
Nie zracony niczym podrócny chciał na nowo podchwycić w>tek rozmowy. Ale w tej

chwili wóz wtoczył siC na pagórek, a w niezbyt dalekiej odległoWci odsłonił siC nagle upra-
gniony widok cwirowskiego dworu.

Nieznajomy ac podskoczył w siedzeniu i chciwie wypatrzył siC przed siebie. SłoMce juc
przed półgodzin> skryło siC za góry i zmrok juc stopniowo osłaniał ziemiC. Z tym wszystkim
dwór cwirowski w doWć wyraanych przedstawiał siC zarysach. Był to okazały jednopiCtrowy
gmach murowany z dwoma na przód wybiegaj>cymi skrzydłami, z wspaniałym gankiem o
szeWciu słupach krCconych na froncie. Z tyłu ocieniał go szeroko sad owocowy, który po jed-
nej stronie ł>czył siC z niewielkim sosnowym gaikiem, z przodu ci>gn>ł siC otoczony ostro-
kołem dziedziniec, z ogromnym klombem poWrodku. U boku, w głCbi dziedziMca, poza szpa-
lerem z lip i dzikich kasztanów, wyzierały obszerne, równiec jednopiCtrowe oficyny.
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Z daleka przy zapadaj>cym zmroku nie widać było cadnego zniszczenia ani w gmachu sa-
mym, ani w dziedziMcu i oficynach, i trudno by siC nawet domyWleć, ce stoi zupełnie pusty i
nie zamieszkany.

– Toc tedy ów Źwór ZaklCty? – wykrzykn>ł nieznajomy.
Klucznik zamiast odpowiedzi zaci>ł konie.
– Źalibóg, wcale niestrasznie wygl>da z daleka! – mrukn>ł nieznajomy po chwili milcze-

nia.
– żłupców własny cieM straszy – przemówił Kostę Bulij.
– A gdziec wy mieszkacie z waszymi kluczami?
– Mam osobn> zagrodC za gajem ogrodowym.
– A wyWcie conaci? – pytał dalej nieznajomy, nie daj>c siC zrazić lakonicznoWci> otrzymy-

wanych odpowiedzi.
– Nie.
– Mieszkacie sam jeden?
Klucznik nic nie odpowiedział. Wjechał w szerok>, gCstymi rzCdy dzikich kasztanów ocie-

nion> ulicC, a nagle zakrCcił na w>ski wygon uboczny.
– żdziec to zawracacie? – zagadn>ł nieznajomy.
– PodwiozC pana do Buczał.
– A tac ulica kasztanowa?
– Prowadzi do dworu.
Nieznajomemu strzeliła jakaW myWl nagła.
– Hej, stójcie – zawołał cywo – wieacie miC raczej do dworu. Ogl>dnC to zaklCte miejsce,

przenocujC u was, a jutro ze Wwitem pójdC sobie piechoto do Oparek.
– Pójda sobie pan, gdzie ciC licho poniesie – wybuchn>ł obcesowo zniecierpliwiony do

najwycszego klucznik – tylko odczep siC ode mnie!
Nieznajomy nabiegł krwi> cały i z impetem chwycił za sw> laskC sCkat>.
– Ho, ho, bratku – zawołał z zuchwał>, buMdziuczn> min> – zaczynacie siC gniewać, jak

widzC.
Kostę Bulij zmierzył swego towarzysza na pół groanym, na pół wzgardliwym spojrzeniem,

wzruszył ramionami i nic nie odpowiedział.
Wtem przypadkowo rzucił na bok okiem i w jednej chwili jakaW szczególniejsza zaszła w

nim zmiana. Wszystka krew wezbrała mu do głowy, brwi mocniej Wci>gn>ł pod czołem, wargi
z zaciekł> przygryzł złoWci>, a z oczu groana wymknCła siC błyskawica.

Nieznajomy mimowolnie spojrzał w tC stronC, zapominaj>c z nagłego zdziwienia o swej
własnej urazie.

O kilka kroków na przedzie, tuc przy samym goWciMcu, wznosił siC na małym kopcu stary,
pochylony na pół krzyc drewniany, a o niego stał plecyma oparty jakiW człowiek w chłopskim
stroju. Nie wygl>dał na cebraka, choć gruba i brudna na nim płótnianka w rozliczne rozstrzC-
piła siC dziury, słomiany, okopcony kapelusz był bez dna prawie, a z wydeptanych chodaków
bose wyzierały nogi. Był to widocznie jeden z nielicznych jeszcze wówczas proletariuszów
wiejskich, co nie maj>c sami gruntów, nie potrzebowali robić paMszczyzny, a jeWli uszli pobo-
ru wojskowego lub w stał> gdzie nie najCli siC słucbC, stawali siC ciCcarem i plag> nie tylko
wsi własnej, ale i całej nieraz okolicy.

Był to zreszt> nie pierwszej juc młodoWci człowiekś mógł mieć lat blisko czterdzieWci, a
twarz jego dziwnie nieprzyjemny i odracaj>cy nosiła wyraz. Jedno oko zdawało siC spoczy-
wać głCbiej od drugiego, nos krótki, zadarty u spodu, a przypłaszczony w górze, miał w sobie
coW nieludzkiego, lubo godził siC dobrze z niezwykle wystaj>cymi jagodami i spiczast> brod>.
Małe, wklCsłe, zielonkowate oczy, włos jaskraworudy i tysi>c blizn po ospie uzupełniały ca-
łoWć fizjonomii.
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Stoj>c oparty o krzyc drewniany, z zagadkowym zajCciem Wledził kacde poruszenie tocz>-
cego siC ku niemu wozu, a prawdziwie szataMski wyraz fizjonomii podnosił siC jeszcze, im
wiCcej zblicał siC wóz.

Na zaciWniCtych ustach igrał mu uWmiech zapamiCtałej złoWliwoWci, oczy migotały złowro-
go w swych głCbokich jamach.

– Kto jest ten człowiek? – zapytał mimowolnie nasz nieznajomy.
Kostę Bulij nic nie odpowiedział, tylko raaniej zaci>ł konie, jakby co najrychlej chciał

omin>ć figurC. Człowiek pod krzycem zaWmiał siC dziko, a Wmiech ten miał wielkie podobieM-
stwo do przytłumionego wycia wilka. Klucznik jakieW okropne wyb>kn>ł przekleMstwo i
znowu popCdził konie. Wóz juc mijał figurC, kiedy nagle, jakby syk gadziny, ozwał siC głos
obdartusaŚ

– Powoli, powoli, Kostiu Buliju, abyWcie karku nie skrCcili przed czasem. A nie zapomi-
najcie o Mykicie OłaMczuku!

Klucznik nowe dzikie wyrzucił przekleMstwo i co sił stało, zacinał konie, a jakby nie sły-
szał licznych wykrzyków i zapytaM swego towarzysza, nie obejrzał siC nawet, ac przy zupeł-
nie zapadłym zmroku stanCli u kresu podrócy w Buczałach.



20

III

VP. MANDATARIUSZ GALICYJSKI

Mieszkanie mandatariusza, przeWwietne dominium 27 w jCzyku urzCdowym, stało tuc przy
drodze, w niewielkiej odległoWci od zabudowaM folwarcznych, opasanych dokoła wysokim,
ociernionym w górze płotem.

Był to niepokaany, gontem pobity budynek i gdyby nie przyparte w zatyle przymurowanie
z osobnymi dCbowymi drzwiami i dwoma małymi, słom> zatkanymi otworami po bokach,
aniby domyWleć siC mocna, ce to siedziba jurysdykcji 28 całego cwirowskiego klucza. Rodzaj
ten lamusu, ochrzczonego techniczn> nazw> aresztu dominikalnego, starczył razem za nadpis
i cał> zewnCtrzn> wystawC urzCdu, który z tym wszystkim niepospolitej ucywał powagi i nie-
słychany wzbudzał szacunek.

„Co ma odcyć w pieWni, musi zgin>ć w cyciu” 29 powiedział poeta, a na szczCWcie man-
datariusz i jego urz>d dopełnili tego niezbCdnego warunku i mocna juc Wmiało obrać ich za
przedmiot powieWciowego obrobienia. A po prawdzie potrzeba spieszyć siC z tym przedsiC-
wziCciem, bo dla najblicszych juc czasów, dla najblicszego pokolenia stanie siC nasz niedaw-
ny mandatariusz, podobnie jak komornik 30, istn> figur> mitologiczn>, rzeczywistym bajecz-
nym wspomnieniem przeszłoWci, ce niepodobna bCdzie uwierzyć nawet w jego egzystencjC,
zrozumieć jego stanowisko, poj>ć jego zakresu działania. I jak Cooper31 mienił siC szczCWli-
wym, ce widział i słyszał ostatniego Mohikanina, tak niebawem kacdy za podwójne poczyta
sobie szczCWcie, kto ujrzy i usłyszy ostatniego mandatariusza 32.

PomiCdzy wszystkimi osobliwoWciami czysto galicyjskimi mandatariusz był niezaprze-
czalnie jedn> z najciekawszych. Zajmował on tak szczególniejsze w społeczeMstwie naszym
stanowisko, a miał tak właWciwy zakres działania, ce koniecznie musiał urobić siC w pewien
typ odrCbny, przybrać pewne cechy i znamiona charakterystyczne.

Na poły oficjalista prywatny, na poły urzCdnik publiczny, tak niby ni pies, ni ryba musiał
całe cycie chwiać siC pomiCdzy dwoma przeciwnymi siłami, balansować w poWrodku dwóch
przeciwległych ciCcarów, kurczyć siC miCdzy młotem a kowadłem.

Płatny i zawisły od dziedzica, podległy władzy obwodowej, a przełocony nad chłopem i
bydem, upadał pod brzemieniem potrójnych obowi>zków. Musiał, po pierwsze, dogadzać
kacdemu kaprysowi, kacdemu zachceniu dziedzica, po wtóre, mydlić ustawicznie oczy wła-

                                                
27 d o m i n ium (łac.) – maj>tek szlachecki (czasem zarz>d kilku folwarków)ś czCsto samo mieszkanie man-

datariusza połocone na terenie danego folwarku
28 j u r y s d y k c j a (łac.) – władza s>dowa
29 „C o   m a   o d c y ć   w   p i e W n i  (...)” – popularny dwuwiersz z poematu Żryderyka Schillera (1759–

1805) pt. Bogowie żrecji (1788)
30 k o m o r n i k – w dawnej Polsce nazwa szczególnie rozpowszechnionego urzCdu zwi>zanego z czynno-

WciamiŚ poselskimi, s>dowymi, administracyjnymi itp.
31 C o o p e r  James Żenimore (1789–1851) – pisarz amerykaMski doby romantyzmu. Opisywał bohaterskie

walki Indian z białymi kolonizatorami, podkreWlaj>c w swych utworach wartoWci humanitarne i piCkno przyrody
(Ostatni Mohikanin).

32 o s t a t n i e g o   m a n d a t a r i u s z a – Mandatariaty zniósł rz>d austriacki w 1849 r.



21

dzy, a po trzecie, skubać, co siC dało, chłopa i bydaś a najczCWciej wszystkie te trzy obowi>zki
spływały siC naraz. Na tym tec właWciwie polegał cały talent, cała zrCcznoWć mandatariusza,
aby w jednej i tej samej chwili pochlebić siC i jaWnie wielmocnemu panu, i zyskać reskrypt
pochwalny od starosty, i jak>W okr>gł> sumkC, jakiW akcydensik 33 nieszpetny capn>ć do wła-
snej kieszeni.

Z historii naturalnej znamy pewn> klasC zwierz>t, zwanych amfibiami, które mog> zarów-
no cyć na l>dzie i w wodzie. Mandatariuszowi nie wystarczały obie te własnoWciś obok natury
amfibiów musiał mieć jeszcze w naddatku coW z przymiotów bajecznego salamandra 34. Nie
doWć było dla niego umieć cyć zarówno w wodzie, jak i na l>dzie, potrzebował jeszcze, jak
salamandra, cyć w ogniu. Musiał wszelkimi siłami utrzymywać siC na chwiejnym l>dzie swe-
go anormalnego stanowiska, przebijać siC przez powóda najrócnorodniejszych przeciwnoWci,
a nadto opierać siC jeszcze ogniowi paMskich gniewów, chłopskich skarg i cyrkularnych 35

komisji.
– Pod utrat> słucby nie pozwól siC aspan cenić Kiryle Harahucowi – nakazywał dziedzic

peremptorycznie 36.
– W przeci>gu dwudziestu czterech godzin udzielić konsens 37 Wlubny Kiryle Harahucowi

albo wytłumaczyć siC z słusznych i prawnie uzasadnionych przyczyn odmowy – upominał
cyrkuł.

– Pozwól mi siC cenić, wielmocny sCdzio, z Jawdoszk> Koguciank>, a przyniosC ci koro-
waj jak krakowska brama i krowC boczast> dam na rozpłodek, i czterdziestu sorokowców na
papier i podpis – błagał małoletni Kiryło Harahuc.

Mandatariusz zgi>ł siC we dwoje przed groab> dziedzica, skrzywił siC jak po łycce pieprzu
na reskrypt cyrkularny, a ac siC zakrztusił poc>dliw> Wlink> na waln> obietnicC Kiryły.

– Pal diabli tak> słucbC! – mruczał w rozdracnieniu i co mógł nakl>ł dziedzicowi w my-
Wlach, nawyzywał na cyrkuł, ale potem, jak zacz>ł siC bić z myWlami, krCcić, mataczyć, fry-
marczyć, ac koniecznie jakiW rozjemczy znalazł siC Wrodek, a tak i dziedzic siC udobruchał, i
cyrkuł przymilkł, i krowa stanCła w oborze, i czterdzieWci sorokowców wpłynCło ad acta 38.

„Bo to zdatny mandatariusz, mospanie – zwykł mawiać sam o sobie – to diabłu podkowC
urwie z kopyta i jeszcze na dobr> kreskC zarobi sobie w piekle”.

I w samej rzeczy potrzeba było takiej zdatnoWci, aby z bied> utrzymać siC na swym anor-
malnym stanowisku, podołać swym dracliwym obowi>zkom.

Całe czynne cycie mandatariusza było tylko jednym pasmem walk miCdzy dziedzicem a
wymaganiami władzy, a podnietami własnego interesu. Potrzeba było zawsze godzić jedno z
drugim, a nie zapominać nigdy o trzecim. Zawisły bezwzglCdnie od humorów paMskich, zaw-
sze niepewny jutra, dziW tu, jutro tam, wnet w takim, wnet w owakim kłopocie, wnet w tej,
wnet w owej komisji, podobny był mandatariusz do zrCcznego kuglarza, co całe swe cycie
musi balansować na chwiejnej, w powietrzu uwieszonej tyce lub toczyć siC bez wytchnienia
po kuli w górC i na dół, w prawo i w lewo.

Niech mu siC tylko raz powinCła noga, a skrCcił kark nieochybnie. Bardzo czCsto z kance-
larii dominikalnej wiódł prosty jak sznurek manowiec na Wliskie bezdroca, lecz czCWciej jesz-
cze mandatariusz na stare lata wypoczywał gospodaruj>c na własnej wiosce lub brał całe klu-
cze w dziercawC, lub wreszcie osiadał w miasteczkach i w rócne zyskowne zapuszczał siC
spekulacjeŚ bawił siC lichewk>, skupywał suche, a przedawał wilgotne zboce, podejmował siC
dostawów dla wojska lub w ostatecznym razie zacz>ł rzemiosło pok>tnego pisarza...

                                                
33 a k c y d e n s i k,   a k c y d e n s (łac.) – dochód uboczny, okazyjny
34 s a l a m a n d e r  (salamandra) – jaszczurka, która wg wierzeM ludowych cyje w ogniu
35 c y r k u l a r n y   odŚ cyrkuł (łac.) – obwód, starostwo
36 p e r e m p t o r y c z n i e (łac.) – stanowczo
37 k o n s e n s (łac.) – zezwolenie władzy
38 a d  a c t a (łac.) – do aktów, gdzie odkładano sprawy załatwione
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Brać, co siC daje! – było zasad>, hasłem, godłem mandatariusza.
Chodziło tylko o to, aby umieć drzeć łyko, aby broM Boce nie pomin>ć cadnej korzystnej

sposobnoWci.
– Brać, kiedy samo pcha siC w kieszeM, to lada dureM potrafi – mawiał z dum> stary man-

datariusz – ale z zaciWniCtego capn>ć kułaka, do zaszytej dobrać siC kabzy, to mi sztuka i za-
sługa! Zdatnemu mandatariuszowi powinny szydła golić, kiedy innym brzytwy nie zechc>.

A juc co pod tym wzglCdem, to pan Bonifacy ż>golewski, mandatariusz i policajrichter 39

cwirowskiego dominium, z którym niebawem poznamy czytelników, mistrz nad mistrzami co
siC zowie! Nie darmo uchodził za najtCcszego mandatariusza w całym obwodzie, a od dwu-
dziestu lat potrafił utrzymać siC na jednym miejscu.

Toc słuchać i drukować tylko, co o nim rozpowiadano w okolicy!
„Pan sCdzia cwirowski i z kamienia pieniCdzy wyciWnie, jak zechce. A co siC diabłu w go-

r>czce nie przyWni, to on na jawie wymyWli” – mawiali chłopi z jego okrCgu.
I w samej rzeczy nikt na bocym Wwiecie nie potrafiłby lepiej wyzyskać i wyeksploatować

tej szczypty władzy, jaka do jego mandatariuszowskiej przywi>zywała siC godnoWci.
Przy tym wszystkim odrócniał siC jednym zaszczytnym przymiotem. B r a ł, ale zawsze
z r o b i ł, o co chodziło, kiedy, przeciwnie, inni w kacdym razie wziCli, a mało kiedy co

zrobili.
Przy takim jednak trybie urzCdowania nie mogło siC obejWć bez czCstych groanych chmur

na horyzoncieś nieraz pan mandatariusz zabrn>ł w kłopoty po uszy, a kilka naraz Wledztw i
komisji zawisło mu nad karkiem. Ale od czegóc znowu był dekret mandatariuszowski w kie-
szeni, a blisko trzydziestoletnia praktyka w głowieŚ pan ż>golewski wyWlizn>ł siC zawsze
such> nog> bez szwanku, czCsto jeszcze z nowym reskryptem 40 pochwalnym, zawsze zaW z
zyskiem materialnym w przydatku.

Niech tylko jakakolwiek zagroziła mu komisja, pan mandatariusz zapowiadał zaraz szes-
nastu wójtom swego okrCguŚ

– Za dni kilka zjedzie komisarz w sprawach gromadzkich. OczywiWcie zagoWci wprost do
mnie, a mnie ptaki z nieba nie znosz>, za jakie licho mam go cywić! Potrzeba mi kilka kapło-
nów, wina, cukru, rumu, kawy, herbaty, rozumiecie!

Wójtowie pokłonili siC ac do ziemi, nazajutrz zbierali składki od kołka do kołka po wsi, a
za dwa, trzy dni przybywał do dominium, z kacdej wsi posłaniec gromadzki i pokornie skła-
dał w rCce pani sCdziny pół tuzina kapłonów, flaszkC rumu, oko 41 cukru i kawy, funt herbaty i
kilka butelek wina.

Nietrudno było przy takich aródłach dochodu przyj>ć po hrabsku zapowiedzianego komi-
sarza, a nadto jednać sobie mnogimi prezentami wszystkich pomniejszych urzCdników cyr-
kularnych.

Bo juc to pan ż>golewski starał siC z całym cyrkułem na jak najlepszej cyć zawsze stopie.
NajpoWledniejszego kancelistC tytułował komisarzem, a jak siC sam pokazał w mieWcie, to
fundy i traktamenta nie miały koMca.

ŹziCki tej szczodrobliwoWci pan ż>golewski wiedział zawsze o kacdym groc>cym sobie
niebezpieczeMstwie, o kacdej przeciw sobie wymierzonej skardze, nim jeszcze weszły do
protokołu i nim przedwstCpne odbyły siC formalnoWci. Totec nigdy nie dał siC zaskoczyć
znienacka, a drwił w cywe oczy i z najgroaniejszego przeciwnika.

Nie było nadto choćby i najsurowszych zasad urzCdnika, któremu by sam w jakiW dowcip-
ny sposób nie umiał wetkn>ć kubana.

                                                
39 p o l i c a j r i c h t e r (niem.Ś Polizeirichter) – sCdzia policyjnyś jeden z tytułów przysługuj>cych mandata-

riuszowi
40 r e s k r y p t (łac.) – pismo urzCdowe
41 o k o – trzy funty


