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I.

 Armja	rosyjska	zajmowała	w	październiku	roku	1805,	pewną
ilość	 miasteczek	 i	 wsi	 w	 księstwach	 Austrjackich.	 Co	 dzień
prawie	 przybywały	 nowe	 pułki;	 a	 pobyt	 tylu	 żołnierzy	 wraz
z	 końmi,	 dawał	 się	 okropnie	 we	 znaki	 całej	 prowincji,	 był
nieznośnym	 ciężarem	 dla	 jej	 mieszkańców.	 Siły	 te
powiększające	 się	 z	 dniem	 każdym,	 koncentrowały	 się
przeważnie	 w	 koło	 fortecy	 Braunau,	 gdzie	 stanął	 kwaterą
główno-dowodzący	całą	armją,	jenerał	Kotuzow.

 Działo	 to	 się	 dnia	 11	 października.	 Pułk	 piechoty,	 świeżo
przybyły,	 zatrzymał	 się	 o	 pół	 mili	 od	 miasta.	 Nie	 licował	 on
wcale	ze	swojem	otoczeniem	 i	nie	zapożyczył	się	w	niczem	od
obcej	 miejscowości,	 która	 mu	 za	 ramy	 służyła.	 Mimo	 sadów,
sadzonych	z	niemiecką	systematycznością,	murów	otaczających
każde	 obejście,	 dachów	 krytych	 łupkiem	 i	 łańcucha	 gór
majestatycznych,	 rysujących	 się	 w	 oddali	 niebieskawemi
konturami,	 zachował	 on	 wszystkie	 cechy,	 prawowitego	 pułku
rosyjskiego,	 gdyby	 tenże	 gotował	 się	 we	 własnym	 kraju,	 do
przeglądu,	przez	swojego	jenerała	wodza	najwyższego.

 Rozkaz	 dzienny,	 donoszący	 o	 przeglądzie,	 doszedł	 do	 pułku
wilją	 dnia	 tego,	 na	 ostatnim	 popasie.	 Ponieważ	 był
zredagowanym	nie	dość	 jasno,	pułkownik	zatem	był	 zmuszony
zebrać	 radę	 wojenną	 z	 wszystkich	 wyższych	 oficerów,	 aby
zadecydować,	w	jaki	sposób	ma	się	pułk	zaprezentować.	Czy	po
podróżnemu,	 czy	 też	 w	 pełnej	 paradzie?	 Większość	 była	 za
ubraniem	 galowem.	 Lepiej	 zawsze	 okazać	 nadto	 wiele,	 niż	 za
mało	gorliwości	w	służbie.	Żołnierze	zabrali	się	więc	do	roboty.



Mimo	 trzydziestu	 wiorst,	 które	 przez	 dzień	 przemierzyli

własnemi	 nogami,	 żaden	 z	 nich	 w	 nocy	 oka	 nie	 zmrużył;
wszystko	zostało	wynaprawiane	i	odczyszczone	najpiękniej.

 Adjutanci	 pułkowi	 i	 kapitanowie	 liczyli	 swoich	 żołnierzy,
formowali	 szeregi,	 a	 gdy	 dzień	 zaświtał,	 wzrok	 ich	 mógł	 się
napawać	z	rozkoszą	widokiem	tłumu	złożonego	z	dwóch	tysięcy
ludzi,	uszykowanego	najporządniej	w	ściśniętą	kolumnę,	nie	tak
jak	 wczoraj	 wyglądał,	 zakurzony,	 zabłocony	 i	 obszarpany	 niby
banda	cyganów.	Każdy	był	na	swojem	stanowisku	i	wiedział	co
ma	robić.	Nie	brakło	jednego	guziczka,	jednej	sprzączki,	każda
drobnostka	świeciła	i	w	słońcu	połyskiwała.

 Wszystko	 zatem	 przyprowadzono	 do	 wzorowego	 porządku,
a	 główno-dowodzący,	 mógł	 śmiało	 przeglądnąć	 każdego
żołnierza	 z	 osobna.	 U	 każdego	 znalazłby	 czystą	 koszulę,	 a	 w
tornistrze	 poskładane	 te	 wszystkie	 rupiecie,	 których	 wymagał
regulamin	 wojskowy.	 Jeden	 jedyny	 szczegół	 pozostawiał	 wiele
do	życzenia	i	nieodpowiadał	wzorowej	całości.	Tym	przedmiotem
było	 obuwie,	 które	 rwało	 się	 w	 strzępy,	 odpadało	 kawałkami.
Bogiem	 a	 prawdą,	 pułk	 szedł	 ni	 mniej,	 ni	 więcej,	 tylko	 tysiąc
wiorst,	a	intendentura	krajowa,	udawała	jakby	była	głuchą	i	nic
nie	 odpowiadała	 na	 wszelkie	 proźby	 i	 upominanie	 się
pułkownika,	 żeby	 mu	 raz	 przecie	 dostarczono	 potrzebnych
materjałów,	do	uszycia	 jakiego	 takiego	obuwia!	Tym	dowódcą,
był	 człowiek	 nie	 pierwszej	 już	 młodości,	 otyły,	 czerwony	 na
twarzy,	 sangwinicznego	 temperamentu,	 z	 szerokiemi
ramionami,	z	brwiami	i	faworytami	szpakowatemi.	Jego	mundur
nowy	 i	 świecący,	 nosił	 na	 sobie	 ślady	 niestarte	 długiego
przebywania	 w	mantelzaku.	Wysokie	 i	 ciężkie	 szlify,	 podnosiły
prawie	po	nad	głowę	jego	ramiona	kwadratowe.	Przechadzał	się



przed	frontem,	kołysząc	się	z	nogi	na	nogę,	z	ciałem	cokolwiek
na	przód	podanem,	z	miną	gęstą	człowieka,	który	spełnił	przed
chwilą	czyn	wielkiej	doniosłości.	Był	dumny	ze	swego	pułku,	do
którego	 należał	 całą	 duszą.	 Chód	 jego	 zdradzał	 może	 inne
jeszcze	 troski	 i	 kłopoty,	 po	 za	 służbą	 wojskową,	 która	 go
najwięcej	 zajmowała,	 ciężyło	 mu	 również	 na	 sercu	 dobro
publiczne,	 a	w	 szczególności	 to,	 które	 się	 tyczyło	 płci	 pięknej.
Kobietki	 interesowały	 go	 bardzo	 i	 w	 sercu	 dzielnego	 wojaka
zajmowały	miejsce	nader	szerokie.

 —	 I	 cóż,	 mój	 kochany	 Michale	 Dmytrowiczu?	 —	 przemówił
z	zadowoleniem	do	jednego	z	kapitanów	i	komendanta	oddziału,
mężczyzny	 okazałego,	 który	 zbliżał	 się	 również	 ku	 niemu
z	uśmiechem	na	ustach.	—	Mieliśmy	ciężką	 robotę	 tej	nocy!...
hę?	 Jeszcze	 nie	 źle	 prezentuje	 się	 nasz	 pułczek!...	 Nie	 będzie
jednym	z	najgorszych!...	co?	hę?

 Komendant	 oddziału	 zdawał	 się	 uszczęśliwiony	 z	 żarciku
pułkownika	i	roześmiał	się	od	ucha	do	ucha.

 —	Naturalnie!...	Nie	odesłanoby	nas	nawet	z	pola	Marsowego.
 —	 A	 to	 co?	 —	 wykrzyknął	 dowódca,	 spostrzegłszy	 dwóch

jeźdców	 konnych,	 adjutanta	 i	 luzaka	 jadącego	 za	 nim	 z	 tyłu,
którzy	 przybywali	 od	 strony	 fortecy,	 głównym	 gościńcem.	 Tu
i	 owdzie	 porozstawiano	na	 tej	 drodze	piechurów,	 jako	wedety.
Pierwszy	 z	 jeźdźców,	 wysłany	 z	 głównej	 kwatery,	 iżby
wytłumaczyć	 dokładniej	 rozkaz	 dzienny,	 wczoraj	 wydany,
zapowiedział	 wolę	 Kotuzowa,	 aby	 pułkownik	 przedstawił	 mu
swój	 pułk	 w	 stroju	 podróżnym,	 bez	 żadnych	 przygotowań
i	 parady.	 Jeden	 z	 członków	 rady	 wojennej	 (Hofkriegsrath)
przybył	 wczoraj	 z	 Wiednia,	 aby	 namawiać	 Kotuzowa,	 do
złączenia	 się	 jak	 najrychlej	 z	 armją	 arcyksięcia	 Ferdynanda



i	jenerała	Mack’a.	Ta	propozycja	nie	podobała	się	wcale	wodzowi
rosyjskiemu,	 sprzeciwiał	 się	 też	 jej	 zawzięcie.	 Jako	 dowód
potwierdzający	jego	zdanie	w	tej	mierze,	chciał	właśnie	pokazać
i	 przekonać	 naocznie	 Austrjaka	 o	 stanie	 opłakanym	 armji
rosyjskiej,	po	tak	długim	marszu.

 Adjutant	 nie	 znał	 tych	 szczegółów,	 ograniczył	 się	 zatem	 do
powtórzenia	 krótko	 i	 węzłowato,	 że	 głównodowodzący,	 byłby
wielce	niezadowolony,	gdyby	znalazł	pułk	inaczej	niż	w	bluzach.
Na	te	słowa	biedny	dowódca	spuścił	głowę,	wzruszył	miłosiernie
ramionami	i	ręce	załamał	zrozpaczony.

 —	Otóż	mamy!	A	czy	wam	nie	mówiłem,	nie	perswadowałem
Michale	 Dmytrowiczu?...	 W	 stroju	 podróżnym...	 zatem
w	 bluzach...	 to	 jasne	 jak	 słońce...	 —	 dodał	 opryskliwie
zwracając	 się	 do	 komendanta	 oddziału.	 Ach!	 Boże	 wielki.
Panowie	 majorowie!	 komendanci!	 kapitanowie!	 —	 krzyknął
głosem	 stentorowym,	 nawykłym	 do	 komendy.	 —	 Czy	 jego
ekscellencja	 przybędzie	 niedługo?	 —	 zwrócił	 się	 do	 adjutanta
tonem	pełnym	uszanowania.

 —	Sądzę,	że	nastąpi	to	mniej	więcej	za	godzinę.
 —	Czy	tylko	czasu	nam	starczy,	do	zmienienia	mundurów	na

bluzy?

 —	Nie	 wiem,	 panie	 pułkowniku!...	—	 I	 komendant	 oddziału
zaczął	 wydawać	 rozkazy	 szybko,	 gorączkowo.	 Zaczęto	 biegać
tam	 i	 nazad	 pomiędzy	 kolumnami;	 w	 okamgnieniu	 kolumny
stojące	 dotąd	 jak	 mur	 nieruchomo	 i	 w	 głuchem	 milczeniu,
połamały	 się	 i	 rozpierzchły	 na	 cztery	 wiatry.	 Powstał	 popłoch
iście	 piekielny,	 pomięszane	 głosy	 ludzkie	 huczały	 i	 brzęczały
niezrozumiale,	 niby	 rój	 pszczół	 zbłąkanych	 zaniepokojonych.
Żołnierze	 pędzili	 w	 różnych	 kierunkach,	 zrzucali	 na	 ziemię



mantelzaki,	 wydobywali	 z	 nich	 bluzy,	 podnosili	 po	 nad	 głowę,
chcąc	 włożyć	 na	 siebie,	 a	 nie	 mogli	 w	 pospiechu	 trafić	 do
rękawów.

 —	Co	 to	 jest?	 Co	 to	 się	 znaczy?	—	 krzyknął	 pułkownik.	—
Gdzie	jest	komendant	trzeciego	oddziału?

 —	 Komendant	 trzeciego	 oddziału!...	 Pułkownik	 pyta
o	 komendanta	 trzeciego	 oddziału!	—	 powtórzyło	 kilka	 głosów,
a	 pułkowy	 adjutant	 puścił	 się	 galopem	 aby	 odszukać	 tego,
którego	żądano.	Nadmiar	gorliwości	 i	przerażenie	tak	każdemu
głowę	 zawróciły,	 że	 zaczęto	 wołać:	—	 „Trzecia	 kompanja	 żąda
widzieć	 pułkownika!“	—	W	końcu	 krzyki	 i	 nawoływania,	 doszły
do	uszu	nieobecnego.	Był	to	człowiek	nie	młody;	nie	był	wstanie
biedź	 szybko;	 o	 ile	 jednak	 pozwalały	 mu	 na	 to	 nóżki	 krótkie
i	brzuszek	okrągły,	mocno	naprzód	wydany,	pospieszał	drobnym
kłusikiem,	na	miejsce,	gdzie	stał	pułkownik.	Było	widocznem,	że
stary	 kapitaś	 ma	 minę	 zafrasowaną	 studenta,	 przewidującego
pytanie	z	lekcji,	której	nie	umie	i	nie	potrafi	odpowiedzieć.	Nos
świecił	mu	z	daleka	barwą	purpurową,	 co	 zawdzięczał	brakowi
wstrzemięźliwości	 w	 trunkach	 gorących,	 i	 równie	 sutym	 jak
częstym	 libacjom	 na	 cześć	 bożka	 Bachusa.	 Usta	 drgały	 mu
z	trwogi	i	wzruszenia.	Sapał	jak	miech	kowalski	i	zwalniał	kroku
w	 miarę	 jak	 zbliżał	 się	 do	 pułkownika,	 który	 mierzył	 go
surowym	wzrokiem	od	głowy	do	stóp.

 —	 W	 jakie	 to	 bluzy,	 ubieracie	 waszych	 żołnierzy	 w	 dniu
przeglądu?	Co	to	ma	znaczyć?!	—	krzyknął	gromko,	wskazując
palcem	 żołnierza	 z	 trzeciej	 kompanji,	 którego	 bluza	 sukienna,
odbijała	 jaskrawo	 kolorem,	 od	 reszty	 ubrania.	 —	 Gdzież
schowaliście	 się,	 w	 jaką	 myszą	 dziurę,	 opuszczając	 wasze
stanowisko,	 i	 to	 nieledwie	w	 chwili,	 kiedy	ma	 zjechać	główno-



dowodzący?	 Co?	 Hę?	 Ja	 was	 nauczę	 ubierać	 w	 ten	 sposób

waszych	żołnierzy	w	czasie	rewji!

 Stary	 kapitaś	 coraz	 bardziej	 przerażony	 i	 zahukany
wytrzeszczał	oczy	wołowate	na	swego	przełożonego,	cisnąc	dwa
palce	 do	 daszka	 kaszkietu	 wojskowego,	 jakby	 mógł	 się	 tym
gestem	wybawić	z	kłopotu.

 —	 I	 cóż,	 nic	 nie	 odpowiadacie?	 A	 ten	 tam	 drugi,	 którego
przebraliście	za	Węgra,	niby	do	komedji,	co	to	za	jeden?

 —	Wasza	Ekscellencjo!...
 —	Cóż	 ztąd,	 że	 będziecie	mi	 powtarzali	 na	 wszystkie	 tony:

Wasza	 Ekscellencjo!	 A	 potem	 co?	 Czy	 wy	 bodaj	 wiecie,	 co	 to
znaczy!	„Wasza	Ekscellencjo?“

 —	 Wasza	 Ekscellencjo,	 to	 Dołogow,	 który	 został	 z	 oficera
zasłany	w	„sołdaty“	—	wyjąkał	kapitaś	z	wielką	biedą.

 —	 A	 zatem	 zdegradowany?	 No,	 skoro	 nie	 jest
feldmarszałkiem,	 nie	 może	 pozwalać	 sobie	 podobnych
wybryków...	 Jest	 prostym	 żołnierzem;	 a	 zaś	 żołnierz	 jest
obowiązany	ubierać	się	podług	regulaminu	wojskowego.

 —	 Wasza	 Ekscellencja	 sama	 upoważniła	 go	 do	 podobnego
ubrania	w	czasie	marszu.

 —	 Upoważniła!	 Upoważniła!	 To	 zawsze	 tak	 z	 tymi
młokosami!...	 —	 pułkownik	 ochłódł	 cokolwiek	 z	 pierwotnej
zapalczywości.	Pokaż	im	palec,	a	oni	łap,	za	całą	rękę...	Powiedz
im,	ot!	coś,	na	wiatr...	a	oni	wynicują	 twoje	słowa	Bóg	wie	po
jakiemu...	Koniec	końców!	—	krzyknął	unosząc	się	na	nowo.	—
Ubierajcie	przyzwoicie	waszych	ludzi!	Ot	co	jest!...

 Zwrócony	 do	 adjutanta	 Kotuzowa,	 posuwał	 się	 dalej
przeglądając	oddziały	 jeden	po	drugim.	Lżej	mu	się	 zrobiło	po



tym	pierwszym	wybuchu,	 szukał	 jednak	 sposobności	 do	nowej
eksplozji.	 Kołnierz	 u	 jakiegoś	 podoficera	 wydał	 mu	 się
podejrzanym,	 zgromił	 go	 tedy	 należycie.	 Zauważył	 następnie,
że	 pierwszy	 rząd	 w	 trzeciej	 kompanji,	 nie	 był	 dość	 prosto
wyciągnięty.	 Przemówił	 głosem	 rozdrażnionym	 do	 Dołogowa,
który	 był	 ubrany	 w	 bluzę	 sukienną	 z	 pętlicami,	 barwy
niebieskawej:

 —	Gdzie	twoja	noga?	Gdzie	twoja	noga?
 Dołogow	 wysunął	 zwolna	 nogę,	 fiksując	 zuchwale

pułkownika.

 —	Dla	czego	masz	na	sobie	tę	bluzę	komedjancką?	Paszow!
Sierżancie,	rozebrać	mi	natychmiast	tego	człowieka!...

 —	Moją	powinnością,	panie	pułkowniku	—	wpadł	mu	w	słowo
Dołogow	 —	 jest	 wypełniać	 rozkazy	 wydane.	 Nic	 mnie	 jednak
i	nikt	nie	zmusi	do	znoszenia...

 —	Ani	mi	pisnąć	w	szeregu!	Ani	pisnąć,	rozumiesz?!
 —	 Nie	 można	 mnie	 przymusić	 do	 znoszenia	 obelg

niezasłużonych...

 Dołogow	 podniósł	 głos,	 i	 skrzyżowały	 się	 ni	 to	 dwa	miecze
obosieczne,	wzrok	żołnierza,	ze	wzrokiem	pułkownika.

 Pułkownik	 zamilkł,	 szarpiąc	 z	 gniewem	 szarfę	 przez	 piersi
przewieszoną.

 —	Chciejcie	zmienić	ubranie	—	bąknął	tonem	łagodniejszym.
 I	odwrócił	się	do	niego	plecami.

II.
 —	 Jadą!	 —	 krzyknął	 piechur,	 postawiony	 na	 wedecie.



Pułkownik	 czerwony	 jak	 piwonia	 z	 wielkiego	 wzruszenia,

podbiegł	do	swego	rumaka,	schwycił	go	za	cugle	drżącą	dłonią,
wskoczył	 na	 siodło,	 wyciągnął	 pałasz,	 z	 miną	 junacką,
rozpromienioną,	 i	 otworzył	 szeroko	 usta,	 aby	 dać	 znak,	 gdy
nadejdzie	chwila	stanowcza.

 Pułk	 zafalował,	 niby	 kłosy	 wiatrem	 poruszone,	 aby	 zapaść
następnie	w	zupełną	nieruchomość.

 —	 Cicho!	 Cicho	 w	 szeregach!	 —	 huknął	 pułkownik	 głosem
potężnym,	 w	 którego	 brzmieniu	 czuło	 się	 dziwną	 mieszaninę:
zadowolenia,	 karności	 wojskowej	 i	 pewnego	 rodzaju
uszanowania...	 zbliżały	 się	 bowiem	 oczekiwane	 matadory.
Nadjeżdżała	 wysoka	 wiedeńska	 kareta	 na	 resorach,	 z	 bokami
lakierowanemi	 na	 niebiesko,	 turkocząc	 po	 gościńcu
murowanym.	 Otaczali	 ją	 oficerowie	 na	 koniach	 i	 eskorta
z	 dońskich	 kozaków.	 Mundur	 biały	 jenerała	 austryjackiego,
który	 siedział	 w	 karecie	 obok	 Kotuzowa,	 dziwnie	 odbijał	 od
ciemnych	mundurów	rosyjskich.	Zatrzymała	się	wreszcie	kareta,
dwaj	 jenerałowie	 przestali	 rozmawiać,	 i	 Kotuzow	 wysiadł,
zstępując	zwolna	i	z	trudem,	ze	stopni	spuszczonych	w	karecie.
Zdawał	się	nie	zwracać	zrazu	uwagi	na	owe	dwa	 tysiące	 ludzi,
z	wzrokiem	wytężonym	i	zapatrzonym	jak	w	tęczę	w	niego	i	w
swojego	pułkownika.	Na	daną	komendę,	pułk	zatrząsł	się,	jakby
jeden	 człowiek	 tylko,	 i	 broń	 sprezentował.	 Usłyszano	 głos
główno-dowodzącego,	wśród	ciszy	grobowej,	potem	zagrzmiały
okrzyki:	—	„Niech	żyje	 jego	Ekscellencja!“	—	w	odpowiedzi	na
pozdrowienie	 jenerała,	 i	 znowu	 zapanowało	 głuche	 milczenie.
Kotuzow,	 który	 zatrzymał	 się	 był,	 podczas	 gdy	 pułk	 broń
prezentował,	 zaczął	 teraz	przechodzić	 zwolna	wzdłuż	 szeregów
razem	 z	 jenerałem	 austrjackim.	 Po	 sposobie	 jak	 pułkownik



powitał	 swojego	najwyższego	przełożonego;	 jak	postępował	 za
Kotuzowem	 krok	 w	 krok,	 z	 głową	 pochyloną,	 śledząc	 pilnie
każdy	 ruch,	 prostując	 się	 po	 każdem	 jego	 słowie,	można	 było
odgadnąć	 z	 łatwością,	 że	 spełnianie	 tej	 powinności,	 było
słodkiem	 dla	 jego	 serca.	 Dzięki	 surowości,	 ale	 także
i	 troskliwości	 ojcowskiej,	 o	 potrzeby	 swoich	 podkomendnych,
jego	pułk	był	 o	wiele	 lepszym	od	 innych,	 które	przybywały	do
Braunau.	 Liczył	 on	 tylko	 217	 ludzi	 chorych	 i	maroderów;	 i	 był
we	wszystko	zaopatrzony,	prócz	obuwia.

 Kotuzow	zatrzymywał	się	kiedy	niekiedy	aby	przemówić	słów
kilka	 pełnych	 życzliwości	 do	 oficerów,	 a	 nawet	 do	 żołnierzy,
których	znał	 jeszcze	z	kampanji	 tureckiej.	Na	widok	 ich	butów
podartych,	 potrząsał	 smętnie	 głową,	 i	 wskazywał	 na	 nie
swojemu	towarzyszowi,	giestem	tak	wymownym	i	z	taką	miną,
że	 to	 mu	 oszczędzało	 trudu,	 czynienia	 słownych	 wyrzutów,
i	 tłumaczeń	 tego	 faktu,	 któremu	 nie	 można	 było	 zaprzeczyć.
Gdy	 ten	 giest	 powtarzał	 się	 częściej,	 pułkownik	 rzucał	 się
naprzód,	aby	pochwycić	w	lot	uwagi	spodziewane	z	ust	główno-
dowodzącego.	 Około	 dwudziestu	 oficerów,	 tworzących	 orszak
dwóch	 jenerałów,	szło	o	kilka	kroków	wstecz,	słuch	wytężając,
mimo	że	rozmawiali	z	sobą	po	cichu,	i	śmieli	się	wesoło.	Jeden
z	adjutantów,	 ładny	 i	 szykowny	mężczyzna,	postępował	 tuż	za
Kotuzowem.	Był	nim	książę	Andrzej	Bołkoński.	Obok	niego	szedł
tęgi,	rosły	i	otyły	Neświcki,	wyższy	oficer,	z	twarzą	sympatyczną
i	 wiecznie	 uśmiechniętą;	 z	 poczciwym	 i	 łagodnym	 wyrazem
w	 oczach.	 Neświcki,	 zaledwie	 mógł	 się	 pohamować,	 aby	 nie
wybuchnąć	śmiechem	szalonym,	na	widok	figlów	wyprawianych
przez	 jednego	z	 towarzyszów.	Ten	bowiem,	oficer	od	huzarów,
o	 cerze	 smagłej,	 jak	 u	 cygana,	 z	 wzrokiem	 wlepionym	 z	 tyłu



w	 pułkownika,	 powtarzał	 każdy	 ruch	 tamtego,	 z	 komizmem
niezrównanym,	a	 z	najwyższą	powagą,	nie	uśmiechnąwszy	 się
ani	razu.

 Kotuzow	 przechodził	 zwolna	 i	 niedbale	 pod	 tym	 ogniem
tysiąca	 oczów,	 które	 uciekały	 prawie	 z	 pod	 powiek,	 aby
przypatrzyć	mu	się	uważniej.

 Zatrzymał	 się	 nagle	 przed	 trzecią	 kompanją.	 Orszak
nieprzygotowany	na	ten	przystanek,	znalazł	się	o	krok	niego.

 —	 Ach!	 Tymotkin!	 —	 zawołał	 radośnie,	 poznając	 kapitasia,
z	nosem	purpurowym.

 Tymotkin	wyciągnięty	już	do	granic	możliwych,	od	owej	chwili
złowrogiej,	 kiedy	 napadł	 na	 niego	 pułkownik,	 z	 powodu
Dołogowa,	 potrafił	 wyciągnąć	 się	 jeszcze	 więcej	 po	 słowach
główno-dowodzącego.	 Te	 istne	 tortury,	 mogły	 mieć	 dla	 niego
skutki	 fatalne,	 gdyby	 były	 dłużej	 potrwały.	 Spostrzegł	 to
Kotuzow	 i	 odwrócił	 się	 czemprędzej	 od	 niego,	 z	 lekkim
uśmiechem	 igrającym	 na	 jego	 twarzy	 naznaczonej	 blizną
głęboką.

 —	Ten	 także,	 to	mój	 stary	 towarzysz	 broni	 z	 pod	 Izmaiły...
dzielny	wojak...	Czyś	z	niego	zadowolony?...

 —	Ależ	nadzwyczajnie,	wasza	Ekscellencjo.
 —	Każdy	ma	wprawdzie	swoje	słabostki	i	on,	o	ile	pamiętam,

hołdował	 trochę	 nadto	 Bachusowi	 —	 dodał	 Kotuzow	 na
odchodnem.

 Skamieniały	z	przerażenia,	 żeby	mu	nie	kazano	odpowiadać
za	nałóg	nieuleczalny	kapitasia,	nieszczęśliwy	pułkownik	milczał
zawzięcie.	 Ów	 swywolny	 huzar	 tymczasem,	 uderzony	 postacią
zwolennika	 bachusowego,	 z	 nosem	 purpurowym	 i	 z	 figurą	 jak



struna	 wyciągniętą,	 zaczął	 go	 naśladować	 z	 takiem
mistrzowstwem,	 że	 Neświcki,	 mimo	 całej	 powagi,	 parsknął
śmiechem.	 Kotuzow	 obrócił	 się.	 Obaj	 jednak	 potrafili
natychmiast	zmienić	wyraz	fizjonomji.	Twarz	tak	u	jednego,	jak
u	 drugiego,	 niby	 pod	 dotknięciem	 rószczki	 czarodziejskiej,
wyrażała	powagę	pełną	uszanowania.

 Trzecia	 kompanja,	 była	 ostatnią.	Kotuzow	 stanął	 zamyślony,
szukając	po	głowie	czegoś,	o	czem	widocznie	zapomniał.	Książę
Andrzej	podszedł	bliżej,	szepnąwszy	mu	po	francuzku:

 —	 Wasza	 Ekscellencja	 raczyła	 mi	 polecić,	 żebym	 jej
przypomniał	Dołogowa,	który	został	zdegradowany...

 —	Gdzie	Dołogow?	—	spytał	szybko	Kotuzow.
 Przebrany	obecnie	w	prosty	kitel	żołnierski	z	sukna	szarego,

Dołogow,	nie	kazał	wcale	czekać	na	siebie.	Wyszedł	z	szeregu,
zgrabnie	 i	 sprawnie	 broń	 prezentując.	 Był	 to	 niezaprzeczenie
żołnierz	 piękny	 z	 postawy,	 zwinny	 w	 ruchach,	 sympatyczny
z	twarzy,	z	włosem	jasnym	i	dużemi	niebieskiemi	oczami.

 —	Czy	ze	skargą?	—	bąknął	niechętnie	Kotuzow,	 lekko	brwi
marszcząc.

 —	Nie,	to	Dołogow	—	wtrącił	Andrzej.
 —	 A!	 spodziewam	 się,	 że	 nauka	 poskutkuje	 i	 poprawi	 cię

dostatecznie.	Staraj	 się	 służyć	 dobrze	 i	 gorliwie.	Nasz	 car	 jest
łaskawym	i	wspaniałomyślnym.	I	ja	o	tobie	nie	zapomnę,	skoro
tylko	zasłużysz	sobie	na	to.

 Oczy	 duże	 i	 błyszczące	 Dołogowa	 patrzyły	 teraz	 z	 tą	 samą
determinacją,	 jak	 mierzyły	 przedtem	 pułkownika.	 Ich	 śmiały
wyraz,	zdawał	się	zapełniać	i	wyrównać	przepaść,	która	ma	niby
dzielić	prostego	żołnierza	od	jenerała	główno-dowodzącego.



 —	O	jedną	łaskę	błagam	waszą	Ekscellencją	—	rzekł	głosem
donośnym	 i	 dźwięcznym.	—	 Podajcie	mi	 sposobność	 zmazania
mojej	 winy	 i	 złożenia	 dowodów	 mego	 poświęcenia
bezgranicznego	dla	cara	wszech	Rosji.

 Kotuzow	 pokazał	 mu	 plecy	 z	 miną	 kwaśną	 i	 zasępioną.	 Te
czcze	frazesy,	wiecznie	jedne	i	te	same,	zanudzały	i	zamęczały
go	na	śmierć.

 —	 Po	 co	 powtarzać	 wiecznie	 tę	 samą	 zwrotkę	 —	 mówił
w	duchu.	—	Po	co	wiecznie	te	same	androny	mają	mi	dzwonić
w	uszach?

 Wsiadł	nazad	do	karety	i	odjechał.
 Pułk	 podzielony	 na	 oddziały,	 pomaszerował	 na	 kwatery,

w	 najbliższym	 promieniu	 fortecy	 Braunau.	 Tam	miał	wypocząć
po	 trudach	 przebytych,	wyekwipować	 się,	 a	 przedewszystkiem
zaopatrzyć	się	w	nowe	obuwie.

 —	 Nie	 macie	 żalu	 do	 mnie,	 Prokopie	 Iwanowiczu?...	 —
przemówił	 pułkownik	 serdecznie,	 do	Tymotkina,	 przejechawszy
konno	 po	 pod	 szeregi	 trzeciej	 kompanji.	—	 Twarz	mu	 jaśniała
radością,	że	przegląd	odbył	się	i	zakończył	tak	szczęśliwie.	—	Bo
to	 widzicie	 Tymotkin,	 carska	 służba,	 nie	 przelewki!...	 wiecie
przecie,	co?...	Trwoga	nas	obejmuje,	żeby	nie	zbłaźnić	się	i	nie
okryć	 wstydem	 przed	 całym	 pułkiem.	 Jestem	 jednak	 zawsze
gotów	uznać	mój	błąd,	 i	podać	pierwszy	rękę	do	zgody...	—	tu
wyciągnął	rękę	do	swego	podwładnego.

 —	 Na	 miły	 Bóg,	 wasza	 Ekscellencjo,	 czyżbym	 śmiał
pomyśleć...

 Podczas	gdy	nos	kapitasia,	nabierał	z	wielkiej	radości,	jeszcze
wspanialszej	barwy	purpurowej,	usta	 rozwarły	mu	się	szeroko,
od	 ucha	 do	 ucha,	 uśmiechem	 szczęścia	 niewypowiedzianego.



Przy	 tej	 sposobności	 pokazał	 zęby	 pokruszone,	 z	 bramą

w	 pośrodku,	 dwa	 bowiem	 zęby	 przednie,	 zostawił	 biedaczysko
na	wieki	wieków,	na	pobojowisku,	podczas	szturmu	na	twierdzę
Izmaiłę.

 —	Powiedzcie,	 proszę,	 Dołogowowi,	 że	 o	 nim	 nie	 zapomnę,
może	być	zupełnie	spokojny...	Ale,	ale!	jak	się	też	sprawuje?

 —	 Bardzo	 pilny	 w	 spełnianiu	 swoich	 obowiązków,
Ekscellencjo...	tylko	to	jego	usposobienie...

 —	Jakie	usposobienie?...
 —	 A	 no,	 napada	 go	 czasem	 istna	 furja...	 Są	 dni,	 że	 jest

łagodnym,	 powodującym	 się,	 pełnym	 inteligencji...	 aż	 naraz
przemienia	się	w	dzikie	zwierzę.	Ot!	niedawno	temu,	o	mało	nie
ubił	 jak	 psa,	 jakiegoś	 żydka	 polskiego...	 Przecie	 wasza
Ekscellencja	wie	o	tem...

 —	 No	 tak...	 zapewne	 —	 odrzucił	 pułkownik	 wymijająco.	 —
Wart	 bądź	 jak	 bądź	 pożałowania...	 bardzo	 nieszczęśliwy...	 ma
wysokie	 protekcje...	 zrobilibyście	 dobrze,	 gdyby	 tak,	 przy
sposobności...

 —	 Ależ	 ma	 się	 rozumieć,	 Ekscellencjo!	 —	 nowy	 uśmiech
kapitasia	 świadczył,	 że	 pojął	 najzupełniej	 wolę	 i	 tajemne
życzenie	przełożonego.

 —	 Szlify	 oficerskie,	 przy	 pierwszej	 okazji!	 —	 krzyknął
pułkownik	 przejeżdżając	 obok	 Dołogowa.	 Ten	 obrócił	 się
i	uśmiechnął	szydersko	na	te	słowa.

 —	Dobrze	wypadło,	bardzo	dobrze!	—	pułkownik	mówił	dalej
głośno	 i	 dobitnie,	 aby	 mogli	 go	 słyszeć	 wszyscy	 żołnierze.	 —
Podwójna	 racja	 wódki	 dla	 wszystkich	 i	 dziękuję	 każdemu
z	osobna...	Bogu	chwała...



 Zbliżył	się	do	innej	kompanji.
 —	Dobre	w	końcu	człeczysko...	Można	jeszcze	żyć	jako	tako

pod	 jego	 rozkazami	 —	 zwrócił	 się	 z	 tem	 kapitan	 do	 jednego
z	poruczników.

 —	Słowem:	 „król	kierowy!“	—	odrzucił	porucznik	żartobliwie
śmiejąc	się.	Tak	bowiem	nazywano	w	całym	pułku,	kochliwego
pułkownika.

 Wesołe	 usposobienie	 oficerów,	 spowodowane	 szczęśliwym
przebiegiem	 przeglądu,	 udzieliło	 się	 również	 i	 żołnierzom.
Maszerowali	dziarsko,	gawędząc	i	pośmieszkując.

 —	Kto	też	wymyślił	bajeczkę,	jakoby	Kotuzow	był	jednookim?
 —	Tak	bo	jest	rzeczywiście!
 —	 Toś	 powiedział,	 coś	 wiedział	 —	 zaśmiał	 się	 trzeci	 —

a	 widział	 ci	 wszystko	 dokumentnie,	 nasze	 buty	 podarte
i	nieledwie	brakujące	goździe	w	podkówkach	policzył.

 —	A	 ten	 drugi	 Austrjak?	 Jak	 wam	 się	 podobał?	 Niby	 kawał
kredy...	 istny	 wór	 mąki!	 Ciężka	 pańszczyzna	 dalibóg,	 prać	 to
wszystko!

 —	 Słuchajno,	 tyś	 był	 na	 samym	 przedzie...	 nie	 słyszałeś
przypadkiem	kiedy	weźmiemy	się	za	bary?	Czy	nie	wspominali
co	o	tem,	hę?	Ktoś	tam	prawił,	że	Napoleon	jest	tu,	w	Braunau.

 —	 Bonaparte	 tutaj?	 To	 ci	 dopiero	 komedja!	 Trzeba	 być
głupcem	 ostatnim,	 żeby	 o	 tem	 nie	 wiedzieć,	 że	 Prusak
zrebelizował	 się,	Austrjak	 zaś	ma	mu	wleźć	na	kark...	 dopiero
gdy	 go	 dobrze	 przetrzepią,	 zacznie	 i	 on	wojnę	 z	 Bonapartem.
No,	 no,	 opowiadaj	 tylko	 dalej,	 twoją	 ciekawą	 bajeczkę.
Bonaparte	 w	 Braunau!	 Oj,	 oj,	 jak	 to	 zaraz	 widać,	 że	 u	 ciebie
pstro	w	głowie,	chłystku.



 —	Ah,	ci	djabelscy	furjerzy...	Już	piąty	oddział	wchodzi	do	wsi
i	zjedzą	wszystko	przed	nami.

 —	Może	dałbyś	mi	kawał	suchara,	co?
 —	A	 nie	 dałem	 ci	 to	 wczoraj	 dopiero	 kilka	 niuchów	 tabaki?

Może	 nieprawda,	 hę?	 No,	 masz	 zresztą	 kawałek	 suchara
i	odczep	się	raz	odemnie.

 —	Gdyby	się	choć	zatrzymano	gdziekolwiek...	ale	nie...	wlecz
się	jeszcze	pieszo	całych	pięć	wiorst,	z	próżnym	żołądkiem.

 —	 Eh,	 tobieby	 się	 podobało,	 gdy	 by	 tak	 Niemiaszki
zaofiarowali	nam	swoje	piękne	powozy,	co?...	Jechać	powozem,
to	by	ci	była	komedja,	hę?...

 —	 A	 ten	 lud	 tutejszy,	 widziałeś?	 Nie	 to	 co	 Polacy...	 Tamto
poczciwi	z	kośćmi	ludziska...	zresztą	zawsze	to	jeszcze	naszego
cara	 poddani,	 a	 teraz	 nic	 tylko	 szwar,	 szwar,	 szwar,	 szwar!
z	 Niemcami.	 Licho	 ich	 bierz,	 czy	 to	 się	 chrześcjanin	 z	 nimi
dogada?

 —	 Na	 przód	 śpiewacy	 —	 zakomenderował	 kapitan	 i	 blisko
dwudziestu	ludzi	wysunęło	się	z	szeregów.

 Dobosz,	 który	 dowodził	 śpiewami	 stanął	 między	 nimi
i	zaintonował	pieśń	zaczynającą	się	od	słów:

 „Czerwieni	 się	 niebo,	 oj,	 łuną	 czerwieni“...	 a	 która	 kończyła
się:	 —	 „A	 nasz	 ojciec	 Kamenski	 powiedzie	 nas	 w	 bój,
w	 zwycięzki	 bój!“	 —	 Skomponowana	 podczas	 kampanji
tureckiej,	 pieśń	 służyła	 teraz	 tak	 samo	 w	 Austrji	 żołnierzom,
z	tą	jedynie	różnicą,	że	zamiast	tamtego	nazwiska,	wspominano
o	 ojcu	 Kotuzowie.	 Gdy	 prześpiewano	 z	 junackiem	 zacięciem
ostatnią	zwrotkę,	dobosz,	piękny,	rosły	chłop,	jak	dąb,	około	lat
czterdziestu,	 z	 członkami	zwinnemi,	 jakby	u	akrobaty,	 spojrzał



ostro	na	swoich	towarzyszów,	brwi	ściągając,	podczas	gdy	jego
ręce	kołysząc	się	z	prawej	strony	ku	 lewej,	zdawały	się	 rzucać
o	 ziemię	 czemś	 niewidzialnym.	 Przekonawszy	 się,	 że	 wszyscy
mają	w	niego	wzrok	wlepiony,	podniósł	zwolna	ramiona	w	górę
i	 tak	 je	 trzymał	 chwilę	 nad	 głową,	 jakby	 unosił	 przedmiot
drogocenny,	a	dotąd	niewidzialny.	Na	raz	odrzucając	go	szybko,
zaintonował:	 „Strzecho	 moja,	 strzecho	 kochana!“	 —	 i	 teraz
dwadzieścia	głosów,	wpadło	w	ton	chórem.	Jeden	z	żołnierzów,
wyrwał	 się	 naprzód	 i	 jakby	 mu	 wcale	 nie	 ciężył	 na	 plecach
tornister	wraz	z	mantelzakiem,	zaczął	podskakiwać	i	tańcować,
cofając	się	wstecz	od	swoich	towarzyszów.	Wymachiwał	przytem
rękami,	 jakby	 chciał	 sobie	 przysporzyć	 miejsca	 próżnego	 do
tych	 ewolucji	 choreograficznych,	 uderzając	 dwiema	 łyżkami
cynowemi	 podług	 taktu,	 niby	 hiszpańskiemi	 kastanietami.	 Inni
puścili	się	za	nim	w	pląsy,	w	tępie	coraz	szybszem,	to	skacząc
w	górę,	 to	przypadając	do	ziemi	w	prysiudach.	Wtem	usłyszeli
w	tyle	turkot	kół	 i	koni	parskanie.	To	Kotuzow	wracał	ze	swoją
świtą.	Skinął	ręką	na	znak,	żeby	sobie	żołnierze	nie	przerywali
wesołej	 zabawy.	 Na	 drugim	 końcu	 skrzydła	 prawego,	 koło
którego	 przesunęła	 się	 tuż	 blisko	 wysoka	 kareta,	 uderzała
w	oczy	postać	Dołogowa,	nie	 licująca	wcale	z	resztą	otoczenia.
Chód	 jego	 był	 miarowy,	 według	 regulaminu,	 a	 jednak	 był
zupełnie	 inny,	 lekki,	 śmiały,	 pełen	 wytworności.	 Rzucał	 on
wzrokiem	 pewnym	 i	 sarkastycznym,	 niby	 wyzywając	 do
zmierzenia	się	z	nim.	Zdawał	się	litować	nad	nimi,	że	nie	wejdą
do	miasta	tak	jak	on	pieszo	w	wesołem	towarzystwie.	Porucznik
Gerkow,	ten	sam,	który	bawił	przed	tem	całą	świtę,	otaczającą
Kotuzowa,	naśladując	komicznie	ruchy	pułkownika	i	Tymotkina,
powstrzymał	 konia	 nieznacznie,	 aby	 zbliżył	 się	 do	 Dołogowa.
Chociaż	 Gerkow	 należał	 niegdyś	 do	 szajki	 łobuzów	 i	 hultajów



którym	przewodniczył	Dołogow,	wstrzymywał	 się	 jednak	dotąd
z	wszelką	przezornością	od	stosunków	jakichkolwiek	z	dawnym
towarzyszem,	obecnie	zdegradowanym	i	w	niełasce.	Słów	kilka
rzuconych	 przez	 Kotuzowa,	 kazały	 mu	 atoli	 zmienić	 taktykę.
Przemówił	zatem,	udając	wielkie	rozradowanie:

 —	Jakże	się	miewasz,	kochany	przyjacielu?
 —	Jak	widzisz	—	odpowiedział	Dołogow	tonem	lodowatym.
 Piosnka	 coraz	 żywsza	 i	 śpiewana	 w	 rytmie	 lekkim	 kozaka,

towarzyszyła	dziwnie	do	Gerkowa	wielko-pańskiej	nonszalancji,
z	 którą	 cedził	 wyrazy,	 i	 odpowiedziom	 lodowato-obojętnym
Dołogowa.

 —	Jakże	urządziłeś	się	z	przełożonymi?
 —	 Oh,	 jak	 najlepiej.	 Poczciwi	 ludzie...	 Ty	 jak	 widzę,

wśrubowałeś	się	do	głównego	sztabu?

 —	 Tak...	 przydzielono	mnie	 do	 niego.	 Jestem	 tu	 w	 czynnej
służbie.

 Zamilkli	 obadwaj.	 —	 „Leci	 sokolik,	 leci	 w	 niebiosa,	 prawą
dłonią	 podrzucony“	 —	 brzmiały	 słowa	 piosenki.	 Nuta	 tejże
skoczna	 i	 wesoła,	 wzbudzała	 mimowolnie	 w	 całem	 otoczeniu
otuchę	i	wiarę	w	przyszłość.

 I	 tych	 dwóch	 rozmowa,	 byłaby	 może	 weszła	 na	 inne	 tory,
gdyby	nie	ten	ożywiony	akompaniament.

 —	Czy	 to	prawda,	że	pobito	Austrjaków?	—	spytał	po	chwili
Dołogow.

 —	 Tak	 utrzymują,	 ale	 djabełby	 chyba	 odgadł	 co	 się	 święci
właściwie.

 —	 Tem	 lepiej	 —	 odciął	 krótko	 Dołogow,	 przytupując	 lekko,
według	rytmu	piosenki.



 —	Przyjdź	dziś	do	mnie	wieczorkiem,	cóż,	dobrze?	Założymy
banczek	w	faraona...

 —	Macie	zatem	tak	wiele	pieniędzy?...
 —	No,	przyjdź	tylko...
 —	 Niepodobna!	 Zaprzysiągłem,	 że	 nie	 dotknę	 się	 kart,	 ani

szklanki	z	winem,	póki	nie	zostanę	na	powrót	oficerem.

 —	 Oh,	 to	 stanie	 się	 niezawodnie	 przy	 pierwszej	 lepszej
okazji.

 —	Ha,	wtedy...	zobaczymy...
 —	 Mógłbyś	 zajrzeć	 do	 nas	 i	 teraz;	 gdybyś	 potrzebował

czegokolwiek,	 licz	 na	 nas...	 Sztab	 główny	 dostarczy	 ci
wszystkiego.

 Dołogow	uśmiechnął	się	na	to.
 —	Oh!	nie	troszczcie	się	tak	bardzo	o	mnie.	Nie	zażądam	od

was	niczego...	Jak	będzie	mi	czego	potrzeba,	sam	sobie	wezmę.

 —	Niech	i	tak	będzie...	Bo	to	widzisz	tylko	dla	tego...
 —	Tak,	tak,	i	ja	tylko	dla	tego...	—	Adieu!
 —	Adieu!
 W	 dali	 odzywały	 się	 dotąd	 tony	 piosneczki:	 —	 „Tam!	 tam!

w	 mojej	 chatynce!“	 —	 gdy	 Gerkow	 zniecierpliwiony	 nareszcie
sarkazmem	 Dołogowa,	 wspiął	 konia	 ostrogami	 i	 pogalopował
w	takcie	skocznym	kozaka,	aby	dopędzić	i	zrównać	się	z	karetą.

Koniec	Wersji	Demonstracyjnej



Dziękujemy	za	skorzystanie	z	oferty	naszego	wydawnictwa
i	życzymy	miło	spędzonych	chwil	przy	kolejnych	naszych	publikacjach.
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