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OD WYDAWCÓW

» Wspomnienia Kossaka , które wypuszczamy w wiat,

nale, zdaniem naszem, do najciekawszych ksiek, jakie

si w ostatnich czasach w literaturze polskiej ukazay.

Niezalenie od treci swej, nad wyraz interesujcej

ze wzgldu na znakomite stanowisko, jakie Kossak w sztuce

rodzimej zajmuje, oraz na wybitne osobistoci, z któremi

autor by w dugotrwaych a blizkich stosunkach, Wspo-

mnieniar maj znaczenie niepospolite: wyrazicie, jasno,

dosadnie maluj dusz wielkiego artysty, dusz tak na-

wskro polsk, e staje si ona poniekd jakby przedsta-

wicielk czystego, rycerskiego, rdzennego typu Polaka.

Wojciech Kossak odziedziczy po swym niezapomnia-

nym ojcu nietylko potny talent: on wzi z niego szczer,

przezacn natur mazursk, wzi rozmach, nietylko w p-

dzlu, ale i w yciu, poczu si w kadej kropli krwi sy-

nem tej ziemi ukochanej, pomiennie, ywioowo, z calem

zaparciem si siebie, bez kompromisów i bez wzgldów

na karyer osobist.

Z tej typowej polskoci Kossaków, z ich mioci dla

ojczyzny pynie odczucie mocne przeszoci naszej, od-

czucie jasnowidztwu blizkie, w nich te tkwi ródo tej



niesychanej popularnoci, jak Kossakowie susznie chwa-

li si mog. Czujemy, e to s wietni tumacze naszych

umiowa i obrocy nnszych wielkich tradycyi naro-

dowych.

Istotnie, w cikich, mrocznych, ponurych atach

1860— 1870 i póniej, czeme bya sztuka Juliusza Kos-

saka, dla Warszawy zwaszcza! Bya ona w czasach tych,

kiedy jakby mróz wion na duchy polskie, promieniem

oywczego soca, pod którym tajaa zlodowaciao uczu,

pod którym wykwitay ywe, bujne kwiaty otuchy i na-

dziei.

Z licznych obrazów, z kart » Tygodnika Illustrowa-

nego« bia oywcza fala wietlanych wspomnie; chyl-

cym si ku ziemi potomkom mówi wielki malarz -oby-

watel o chwale umarych dziadów; twórczo ta miaa

znaczenie wzniosego, patryotycznego czynu.

ladami ojca poszed syn. Nawiza krwawo -zot
ni i snuje dalej królewsk legend przeszoci, z której

si przyszo narodzi. Obaj stoj na wyynach sztuki,

spleceni krzepkim uciskiem i w jedno zapatrzeni soce.

Wojciecha Kossaka nie zalepi blask najpotniej-

szych dworów Europy, nie oszoomia go aska mocarzy;

dla karyery nie powici ani dba ze swych polskich

przekona, ani jednego drgnienia swojej polskiej duszy.

1 dlatego ksika autora »01szynki Grochowskiej «, ksika

pisana po oniersku, prosto a siarczycie, czyta si jak

pikne opowiadanie piknego ycia, z którego wiernie,

stale i mocno bije cze dla kraju, dla narodu, dla kadej

polskiej mogiy.

I dlatego te Wspomnienia^ Kossaka trafi do serc

polskich, jak do nich trafiy jego obrazy.
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Urodziem si w Paryu, w noc Sylwestrow z roku

1856 na 1857. Zaznaczam ten szczegó dlatego, e dzi-

wnym zbiegiem okolicznoci mój brat bliniak, Tadeusz,

urodzi si po pónocy, czyli innego roku. Podug kodeksu

Napoleoskiego z bliniaków, przychodzcy na wiat dru-

gim, uznany jest za starszego; w tym wic wypadku pa-

ragraf ten uznaje mego brata, urodzonego w r. 1857 za

starszego odemnie, urodzonego w r. 1856. Wbrew kode-

ksowi, najcenniejsze dziedzictwo, jakie drogi nasz Ojciec

móg nam pozostawi, mnie przypado w udziale. Spad-

kobierc czci Jego olbrzymiego talentu , tak szczerego

i penego ycia, a tak wyjtkowo polskiego, zostaem ja.

Zjawienie si nas dwóch naraz wybawio moich ro-

dziców z sytuacyi kopotliwej. Ojcostwo chrzestne we
Francyi daleko wiksze ma znaczenie i dzi jeszcze, ni
gdziekolwiekbd indziej.

Rodzice moi, oczekujc tylko jednego z nas, prosili

przyjaciela mego Ojca, Jana Dziayskiego z Kórnika, na

ojca chrzestnego. W ostatniej jednak chwili mistrz Horacy

Yernet, batalista, stojcy wtenczas u szczytu sawy i wiel-

koci, a mojego Ojca nietylko nauczyciel, ale i szczery

przyjaciel, sam swoj kandydatur postawi. Odmówi nie

mona, jeden z nich musi i w drug par. Przybycie



nasze rozwizao t kwesty; mnie jako tego, który pierw-

szy wiato dzienne zobaczy, dano Yernetowi, Tadeusza

panu Dziayskiemu.

W ten sposób sakrament chrztu, dajc mi za ojca

cirzestnego Horacego Yerneta, zczy tem ducliowem

pokrewiestwem, jedyne w tiistoryi sztuki jak dotd, dwie

dynastye maarzy. Yernetów byo trzeci: dziad Cliares, oj-

ciec Joseptie, syn Horace; Kossaków take trzecia idzie

generacya z ojca na syna, jestem w niej drugim, a mój

syn, ju trzecim.

Rodzice moi mieszkali na Rue des Vanneaux, w tej

dzielnicy tego cudnego miasta, gdzie z jednej strony pa-

nuje w rezydencyach takicli, jak Palais Mazarin, jak Sor-

bonne, Ecole des Beaux Arts, le Luxembourg - duch kultury

francuskiej, z drugiej za, u stóp górujcej nad Paryem

kopuy zocistej Inwalidów, ya przeszoci i teraniej-

szoci wojenna glorya Francyi. Sylweta tego arcydziea

architektury jakim jest Hotel des Invalides — to jedno

z najpierwszych mglistych wspomnie mojego dziecistwa.

Tam, na Esplanadzie, z piastunk, Wakow, w wózeczku

naszym codziennie godzinami przebywalimy, a gdy ma-

tka nasza si zjawiaa, aby przy nas posiedzie, to z da-

leka ju wiedziaa, gdzie nas szuka. Naturalnie e tam,

gdzie w zbitej grupie byszcz zocisto-srebrne hemy prze-

pysznych cent-gardów, a koskie biae ogony po karkach

im spywaj, gdzie ciemno-granatowe kapoty i kaszkiety

inwalidów zdaleka dziwne tworz sylwety manekinów, po-

trzebujcych naprawy, poamanych maryonetek. Ten bez

nogi, tamten bez ramienia, inny bez obu nóg. Czasem

tylko w tej grupie bynie kolorem jaskrawym chusta ka-

liskiej baby, albo zawiec jej liczne mode zby. Wa-
kow, mod bab, której ma wzito w sodaty, przy-



wioza sobie do Parya na bon dla nas moja Matka.

Jako panienka ze dworu znaa j od dziecistwa, jako

dziewczyn ze wsi i, jak moja Matka, bya najpikniej-

szym obrazem czarnobrewego typu poskiej urody, tak Wa-
kowa, jak mi potem czsto starzy przyjaciele moicli rodzi-

ców opowiadali, bya przepysznym typem jasnowosej rasy

mazurskiej.

To te gdy si krasne cliusty Wakowej zdaeka tylko

na Esplanadzie pokazay, cigali si, posztukujc kulami

albo drewnianemi nogami, inwalidzi, poznawali ten strój,

przypominajcy im botne drogi, ndzne kwatery, ale razem

i modo i ory zwyciskie, a przedewszystkiem . . . Jego,

picego w majestacie niemiertelnej cliway tam, nieda-

leko, pod t zocist kopu.
Matka moja bya czsto wiadkiem, jak staruszkowie

zabawiali Wakow, sigajc w pami po dawno niewy-

mawiane polskie sowa, kiedy tak im potrzebne.

— »Vous etes Polonaise«? pyta jeden. — »Voui, voui

Polonez « odpowiada Wakowa. >Cliarmant pays« ! mówi
stary wiarus »vodka lest ? nima vodka — kleba lest ?

nima kleba — a voda lest? o lest, iest«.



Wakowa »en francais negre« zapewniaa ich, e te-

raz bdzie wszystkiego »boku«, »boku«, a niechby tylko

przyszli.

Powaniay pomarszczone marsowe twarze, czerwie-

niay pod krzaczystemi brwiami powieki, nie im ju kale-

kom przebiega Europ od Manzanaresu po Niemen, od

Adygi po Wis, im ju tylko »Jego« grobu pilnowa.

Pikne na schwa cent-gardes'y, przyboczna gwardya

Napoleona III, nie zbliali si do naszego wózeczka, gdy

Matka przy nas siedziaa, ale za to wypierali star gwar-

dy, skoro tylko Wakowa zostaa sama. Doszo do tego,

e kiedy pan Ordga, przyjaciel naszych rodziców, prze-

chodzc przez Esplanad, spostrzeg nasz wózeczek, opusz-

czony na ask losu. Wakowa z kirasyerami flirtowaa

w najbliszym »mastroquet«.

Musiaa moja Matka odesa j w Kaliskie z po-

wrotem.

Pobyt moich rodziców w Paryu da memu Ojcu

sposobno cigego obcowania w sferze jeneraów i ofi-

cerów armii polskiej. Emigracya liczya jeszcze wówczas

wród siebie najwybitniejsze postaci, jak ks. Adama Czar-

toryskiego, jeneraa Dembiskiego, jeneraa Zamoyskiego,

pukownika Michaa Mycielskiego, Wysockiego, nie wy-

mieniajc caej falangi oficerów niszych stopni, midzy
którymi wielu suyo w armii napoleoskiej. Dla mego

Ojca byo to towarzystwo niewyczerpanem ródem obser-

wacyi tego dzi zupenie zaginionego typu onierskiego,

ródem tematów na cae ycie.

Garn si do nich i sucha, ywem sowem opo-

wiadanych, wspomnie.

Jednego wieczoru niezwyke to towarzystwo zaba-

wiao si rozmow w domu pastwa Januszkiewiczów.







Zeszli si onierze napoleoscy z modszymi z armii

Królestwa Polskiego. Wspaniae marsowe gowy, figury,

opite w ciemne surduty, krzepko trzymajce si jeszcze,

u wszystkich wsteczka albo rozeta legii tionorowej i vir-

tuti militari. Jak zwykle, tak i tego wieczora zaczli grze-

ba w wspomnieniach.

1 by mój drogi Ojciec wiadkiem dziwnej sceny, do-

wodzcej, e nietylko oficerowie armii Kongresowej, ale



nawet napoleoscy mieli sabo dla W. Ks. Konstantego,

tego tyrana ale i passyonowanego instruktora tej cudnej,

cho szczupej, polskiej armii. Przypuszczam, e sympatya

ta pochodzia nietylko z uznania wielkich zasug W. Ksi-

cia w zorganizowaniu tej armii, tak piknej na Saskim



placu, a tak walecznej

pod Grochowem i Iga-

niami, jak i z zachowa-

nia si Konstantego Pa-

wowicza w kampanii 31

roku. Stojc wród ro-

syjskiego sztabu Dybicza,

gdy z wrzaw bitwy do-

chodziy go dwiki or-

kiestr wojskowych pol-

skich, grzmicych mazu-

rami i krakowiakami, W.

Ks. Konstanty wypie-

wywa z widoczn satys-

fakcy polski tekst o-
nierski, a gdy widzia te

wypieszczone przez siebie puki uanów albo grenadyerów,

idcych z fantazy w bój, to bi si po udach i zapa-

mitywa si, woajc : »A dalej go, a bij, a zuchy moje !«

Do, e tego wieczora nastrój by odpowiedni; sta-

ruszkowie si rozgadali

tak, e wreszcie kto za-

proponowa, aby po kolei

kady opowiedzia t
chwil, która w jego

mniemaniu bya najstra-

szniejsz. onierze tacy

jak oni, to nie myliwi;

w przeraajcych tych

opowiadaniach nie byo
przesady, wida byo, jak

mi mówi mój drogi Oj-



ciec, po plastycznoci

tych opowiada strasz-

nych, e to rzeczyw isto-

cie przez nich przeyte.

Byy tam epizody ze

zdobywania Saragossy,

pene Icurzu zdziurawio-

nych l<ulami cian i Icrwi,

przelewanej przy zdo-

bywaniu nie domów po-

jedynczych, ale pokoi,

pene wrzasków konajcych, bez miosierdzia zarzynanych

i krzyków habionych kobiet i zakonnic w tem piekle,

wród bysków strzaów i pchni bagnetów.

Byy wspomnienia inne znowu, odwrotu z Mo-
skwy, w guchej, miertelnej ciszy nienej pustyni. » Blade

zimowe soce wschodzi: przy wygasem ognisku skulo-

nych kilkunastu upionych oficerów — opowiada jeden

ze starych — budz, trzs nimi, perswaduj, e nie dogo-

nimy naszego korpusu. . . Wreszcie gdy jeden i drugi tru-

pi sztywno zachowuje, okropna myl jey mi wosy,

wszyscy nieboszczycy, ja jeden jeszcze yw i moe dla-

tego najnieszczliwszy. Ta trupia kompania i ta bez-

brzena pustynia mrona, to najstraszniejsze chwile, jakie

przeyem «.

Jeden za drugim opowiada dalej. Ten wzity do

niewoli przez guerillasów Palafoxa, widzia nieludzkie mki
swoich towarzyszy, tamten ranny pod Wagram, w Wyso-

kiem ycie kilka dni wród rozkadajcych si trupów ludz-

kich i koskich przelea. Jednem sowem, by to wy-

bór opowiada onierskich, mogcych najsilniejsze nerwy

doprowadzi do rozstroju. Przez cay czas trwania tych
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niezwykych wspomnie, grono starych wiarusów nie ob-

jawio adn zewntrzn manifestacy grozy, przeraenia

lub wspóczucia. Siedzieli spokojnie, jak mi mój Ojciec

opowiada, zapatrzeni w t przeszo straszn i sawn,
pochyleni ku opowiadajcemu, w rkach trzymajc taba-

kiery i chustki do nosa.

Wtem jeden z modszych rzuci w to grono z naj-

wikszem przekonaniem kategoryczne owiadczenie, e to

wszystko nic w porównaniu z tem, co on sam przey.
— No ! prosz? mów pan — odezway si gosy ze wszyst-

kich stron salonu pastwa Januszkiewiczów.

»Dostaem raz rozkaz wyznaczenia z mojego bata-

lionu plutonu na sub w Belwederze, przy W. Ksiciu«.

Ju po tych kilku sowach zauway mój Ojciec zaintere-

sowanie si treci tego opowiadania nawet oficerów na-

poleoskich, pochylili si wicej jeszcze, aby lepiej sysze,

ten i ów rk do ucha przyoy, aby sowa jednego nie uroni.

»Nie potrzebuj panom opowiada, jak przez kilka-

nacie godzin kady podoficer i szeregowiec by z przodu

i z tyu ogldany, kady guzik, kada sprzczka z miar
w rku, co do przepisanego pooenia swego badan.
Czekczery mokre suszyy si na nich, aby w kolanach

i w kostce dobrze przylegay, nie wolno byo ju a-
dnemu usi, aby kolan nie zgina«.

» Prowadz mój pluton do azienek, melduj si
u Kuruty (genera - adjutant W. Ksicia, zgin w noc

Listopadow), za chwil nadchodzi W. Ksi z Ronie-
ckim, Blumerem, — komenderuj: bacz-no ! o-czy w pra-

wo ! — salutuj szpad, sysz za mn chrzst prezento-

wanych karabinów jakby jeden m, wtem ....!! pka mi

strzemiczko u lewej nogawicy ! ! «

I równoczenie ci sami starzy onierze, niewzruszeni
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tamtemi opowiadaniami, podobnemi najstraszniejszym snom

w malignie, razem niemal krzyknli:
>
Jezus Marya!'< Za

prawdziwo tej charakterystycznej sceny rcz, bo mi j
mój drogi Ojciec opowiada ; maluje ona doskonale ów-

czesne pojcia o subie, o wartoci, jak przywizywano

do zewntrznego wygldu onierza. Oddaje ona take

usposobienie dla W. Ksicia, nawet onierzy napoleo-

skich.

Ogorzali i wysuszeni w dymie bojowym pod Tcze-

wem, Wagram, Champaubert i Lipskiem, lekcewayli so-

bie W. Ksicia napoleoscy jeneraowie, bo nigdy prochu

nie wcha, raz tylko z daleka w sztabie gównym pod

Austerlitz. Niemniej cenili go, jako najznakomitszego in-

struktora, srogiego czasem do dzikoci, dla polskiego o-
nierza. Zrozumieli odrazu, w jak wcieko wpa mu-

sia W. Ksi, widzc wypronego oficera w paradzie,

któremu jedna nogawica wyjechaa do poowy ydki

w gór.

W. Ksi czu swoj niszo wobec Chopickiego,

Kozietulskiego, Skrzyneckiego, Szembeka, Milberga, So-

wiskiego i tylu innych, którzy, jeeli nie nogi i rce, to

w kadym razie duo swej krwi pozostawili czy to pod

Arcis sur Aube, czy pod Somo-Sierr albo Berezyn i bo-

lao go to wielce. Oni za, ci prawdziwi onierze, nie-

tylko od parady na Saskim Placu, znajc to jego sabe

miejsce, umieli mu w danym wypadku dojecha dotkli-

wie. Znan jest odpowied Chopickiego, gdy W. Ksi
dlatego wanie, e Chopicki by jako strategik i do-

wiadczony onierz, najtszym i najzdolniejszym w tej

i tak niezwykej plejadzie wodzów, nie mogc go cier-

pie, rzek mu raz podczas defilady jego dywizyi na Sa-

skim Placu: » General, votre division ne sait pas marcher!«
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»Monseigneur ! c'est pourtant de ce pas que nous sommes
alle de Madrid a Moscou !« (Jenerale, dywizya twoja nie

umie kroku zachowa !« — »Wasza Cesarska Wysoko! tym
jednak krokiem prowadziem j z Madrytu do Moskwy! «).

W dzie w. Napoleona staruszkowie inwalidzi wiel-

kiej armii przywdziewali swoje paradne mundury broni

i puków, w których suyli, w miejsce granatowych sur-

dutów i kaszkietów na codzie i wykrygowani, prostujc

si resztkami si, szli z wiecami lauru na Place Yendóme
aby je zoy u stóp pomnika ukochanego cesarza i wodza.

Ja tego nie pamitam, mój Ojciec jednak czsto mi

opowiada niezapomniane to wraenie, jakiego dozna, pa-

trzc na t ceremoni. Kilkunastu starców zgrzybiaych,

zgarbionych, pomimo sztywnego halsztuka, podnoszcego
par force brod w gór, z trudnoci stawiajcych kroki

przy pomocy lasek i kosturów, robili wraenie nadludzi.

Kity, olbrzymie pompony i pióropusze na, bez tego, ol-

brzymich bermycach, kopakach i hemach podwyszay
ich tak, e pomimo wietnych mundurów drugiego Ce-

sarstwa, wszystko przy nich wydawao si nikem i ma-
em. Z komendantem i oficerami, take inwalidami, wród
ciby penej czci i pietyzmu dla tych ostatnich z wielkiej

armii, maszerowali wolno przez Place de la Concorde, Rue
de Rivoli na Place Yendóme, gdzie na kolumnie, godnej

Napoleona, stoi on sam, jak ywy, i ju nie jako pre-

tensyonalny Cezar w todze i chlamidzie z laurem na go-
wie, ale taki, jakim oni go znali, w bicornie swoim i skrom-

nym szarym surducie.

Mój Ojciec widzia ich, gdy skrcali z Rue de Rivoli

w Rue de Pyramides, i opowiada, jak na widok tej syl-
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wety cesarza, odcinajcej si samotnie, na tle nieba, wy-

soko ponad Paryem, jeszcze si prostowali i przygase ich

oczy, z pod krzaczystych brwi zapatrzone, ju nic wicej nie

widziay. Hypnotyzm, w którym lata cae przeyli, dziaa

jeszcze in effigie.

By midzy nimi i polski szwoleer, odbijajc swoj

mazursk, sucli, z wiecliowatym wsem, twarz. Ogromn
rogat uask czap, z fantazy jeszcze na trzsc si siw

gow wsadzi na bakier a rajtuzy skórzane mia z tyu mo-

cno atane. Nic dziwnego; i z krokodylej skóry spodnie nie

byyby wytrzymay tarcia od sioda przy marszaci tego

puku wzdu i wszerz Europy.





MOJE LATA DZIECINNE
w WARSZAWIE 1863^1866





Miaem par lat, gdy pierwszy raz w yciu, nie umie-

jc jeszcze mówi po polsku, przyjechaem z moj Matk
na lub mojej ciotki, Puaskiej, do Polski , w Kaliskie.

Ojciec z brami moimi, Tadeuszem i Stefanem, zosta

w Paryu. Mgliste obrazy tej, po raz pierwszy widzianej

ojczyzny, pozostay mi na zawsze w aureoli dziwnego ja-

kiego uroku. Po gwarnym, penym rucliu, wiata i co

najwyej botnym w zimie Paryu, nic dziwnego, e pierw-

szy raz widziana pikna, mrona i niena zima w obra-

zach tych przewaa. Wic ciche, wielkie lasy, okryte oki-

ci, korowody sa, penych ciepych futer i troskliwych

rk, tulcych mnie przed mrozem, wielkie owiecone dwory
z kolumnami, w nich mnóstwo pa w balowych strojach,

i kandelabrów z jarzcemi wiecami. Olbrzymie stoy

w ogromnych salach, srebrne serwisy i zastawy. Jak pó-

niej dopiero zrozumiaem — byy to przyjcia w rodzinie

i w ssiedztwie, z okazyi wesela. Moja, tak wyjtkowo
pikna Matka, ze swoim maym Paryaninem, bya najmil-

szym gociem, wic moe dlatego ta, pierwszy raz wi-

dziana Polska pozostawia mi wraenie jakiej cudnej, bia-



ej krainy, gdzie

wszyscy s bardzo

dobrzy, a cukier-

ków, konfitur i le-

gumin ogromnych

wicej, ni w Pa-

ryu. Tam, w uko-

chanych Siszy-

cach, siedziaem

pierwszy raz na y-
wym koniu, na pi-

knym, siwym »Per-

kunie«,wierzchow-

cu mego dziadka,

pana Wojciecha

Gaczeskiego, ju
nieyjcego wtenczas. Trzyma mnie przed sob koniuszy

Wako, o którym, powróciwszy do Parya, cuda opowia-

daem moim braciom. Od niego nauczyem si pierwszych,

najpotrzebniejszych kawalerzycie sów w jzyku polskim.

Z najgbszem przekonaniem tómaczyem braciom, gdy

zaprzgnite cztery krzesa nie chciay, pomimo trzaskania

batem, ruszy z miejsca: »Dis seulement psiakrew ou psia-

kita, tu vas voir comme elles vont marcher, c'est Wako
qui le disait toujours«.

}/ K.i:v=U\i~

Wkrótce potem poznaem moj ojczyzn lepiej, tym

razem, jako krain smutku i przygnbienia. Rodzice moi

opucili Pary w przededniu Styczniowego powstania, aby

osi w Warszawie. Dom, w którym zamieszkalimy, pa-

mitny jest dla mnie tak silnemi wraeniami, e do dzi-
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siaj jeszcze chwile te yj w pamici. Dom ten stoi je-

szcze w niczem niezmieniony, pomimo e ley w centrum
Warszawy. To ta óta kamienica w stylu cesarstwa

na rogu alei Jerozolimskiej i Nowego wiatu. Ile razy

przechodz tamtdy, zawsze spogldam na zardzewiay
balkonik, z którego dziemi, z Tadeuszem, moim blinia-

kiem, rozszerzonemi z grozy oczyma przypatrywalimy si
tragicznemu yciu ówczesnej Warszawy. Póniej, gdy do-

rosem, uprzytomniajc sobie history Warszawy, przysze-

dem do przekonania, e tylko dwa miasta w Europie prze-

chodziy przez takie konwulsye, to jest Warszawa i Pary.
Gdy Pary mia noc w. Bartomieja, la Terreur, wkroczenie

wojsk w. Przymierza, rewolucy, inwazy prusk i ko-

mun — Warszawa miaa Szwedów, potem powstanie

Kociuszkowskie, Napoleona, rzdy W. Ksicia Konstan-

tego i Nowosilcowa, noc Listopadow, powstanie, szturm

Paskiewicza i powstanie Styczniowe. I jak tamto miasto,

pomimo wszystkiego, jest wielkiem ogniskiem geniuszu lu-

dzkiego, tak Warszawa koncentruje w sobie ywotno
organizmu narodowego, niezachwian wiar w lepsz przy-

szo i niesychan fantazy w najwikszej opressyi.

Herby Parya i Warszawy s nawet podobne: tam
na wzburzonych falach, miotany burz okrt — w her-

bie Warszawy na tyche falach syrena z tarcz i mie-

czem. Pikna francuska dewiza: »Fluctuat nec mergitur«,

przynaley obu tym niezwykym stolicom ducha ludz-

kiego.

Czarne suknie, przytumione rozmowy, ostronoci
ustawiczne, czy kto nie podsuchuje, ulice tak puste, e
turkot doroki wieczorem ju wywoywa niepokój.

Rodzice wyszli. Dzie ciepy, kwietniowy. Bylimy
z Tadeuszem sami w domu, gdy raptem od placu Trzech
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Krzyy doszed nas jaki dziwny haas: ttent l<oni po

bruku i przecige jakie wrzaski, skandowane wystrzaami.

Wybiegamy na bakon. Pusty przed ciwi Nowy wiat

peen, a iet ku Wiejskiej, jakicti dziwnycli jedców.

Na gowaci olbrzymie baranie papaciy, rónokolorowe

upany, malekie, krótkonogie konie. Na kulbakach skó-

rzane poduszki czyni sylwet odrbn, ko may tu przy

ziemi, a kabardyniec gdzie wysoko. Pdz po bruku

co konie wyskocz, jedni szaszkami machaj, trzymajc

w wyszczerzonych zbach kinday, drudzy pal z pisto-

letów.

Od wietnej, penej galanteryi, armii francuskiej dru-

giego cesarstwa, której jeszcze pene byy nasze oczy, kon-

trast tej jazdy utkwi mi tak w pamici, e piszc to, za-

ledwie chc wierzy, e nie miaem wicej nad pi lat,

gdy to widziaem. Sotnia po sotni grzmi pod naszym

balkonem, ogromna chorgiew biao-óta opoce nad niemi.

Polecieli ku Krakowskiemu Przedmieciu.

Babka nasza mieszkaa na ulicy to-Krzyskiej. Z okien

jej mieszkania wida byo ogród paacu Zamojskich. Idc

do niej z nasz bon, Karpisk, bylimy zaledwie kilka-

dziesit kroków od paacu, gdy z pitra, zamieszkanego

przez akademików, rzucono bomb na Namiestnika hr,

Berga. Huk, dwik szyb potuczonych i krzyki rannych

mielimy zaledwie czas usysze, bo przytomna stara Kar-

piska porwaa nas obu i wpada w ulic Sto-Krzysk do

bramy domu naszej babki. Szczliwie uniknlimy czer-

kiesów.
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Nazajutrz z okien domu Karasia, gdzie mieszkali zna-

jomi moich rodziców, patrzylimy z przeraeniem na wielk

kup dymicych popioów u stóp pomnika Kopernika, oto-

czon kordonem. Okna paacu Zamojskich z powyrywa-

nemi ramami patrzay take na te zgliszcza. W dymie, cign-
cym si smugami, dopalay si resztki pamitek po Szope-

nie, jego fortepian i listy do matki, wyrzucone przez okno.

Nie byo niemal tygodnia tej smutnej wiosny, aby

który z wujów albo stryjów naszych nie zjawia si nagle

w domu rodziców. Ku naszemu zdziwieniu kada taka

wizyta teraz zostawiaa Matk nasz we zach a Ojca oso-

wiaego. To wujowie i stryjowie moi, ekwipujc si do

powstania, przychodzili si egna. Modzi i dzielni, szli na

ndz i tuaczk po lasach, bo jake im, szlachcie, siedzie

byo w domu, kiedy poszli rzemielnicy i chopi. Bili si

z animuszem i fantazy kawalersk, gdzie si dao, ale dwóch
tylko wrócio do swoich. Leon Kossak ciko ranny, zo-

sta zesany na Sybery, skd wróci schorzay po sie-

dmiu latach. Czesawa Puaskiego dobito na pobojowisku.

W tym to czasie przenieli si moi rodzice z No-

wego wiata na Leszno, do domu Brodowskich. Praco-

wnia mego Ojca bya na parterze, mieszkanie za na pierw-

szem pitrze.

Byy to najgorsze czasy. Powstanie upadao. Szubie-

nice stawiano dla przykadu nietylko na stokach cytadeli,

ale ju na placach publicznych. Zdarzao si wic, e albo

u wylotu abiej na plac Bankowy, albo Bielaskiej na

plac Teatralny, fartuch albo peleryna Karpiskiej niespo-

dziewanie okryway nam gowy i, nim mielimy czas spoj-

rze na to straszne widowisko, zawracaa nas z powrotem

na Leszno, do domu.

Godzien prawie suba znajomych albo krewnych
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wpadaa z wieci, »e naszego pana wzili dzi do cy-

tadeli «. Denuncyacye i aresztowania stay si straw co-

dzienn.

Nastrój ogólny doszed wprost do rozpaczy. W tych

to czasach nabraem najgbszego kultu i szacunku dla

polskich kobiet. Nie sdz, aby moja blisza i dalsza ro-

dzina bya pod wzgldem hartu ducha, spokoju i rezy-

gnacyi jej kobiet bogatsz od kadej innej, równie rdzen-

nie polskiej, a w mojej widziaem tylko takie.

W tym czasie Ks. Napoleon Bonaparte mia w izbie

deputowanych w Paryu gorc mow za spraw polsk.

Nie wiem, czy to emigracya, czy te Rzd Narodowy

prosi mojego Ojca, aby wykona obraz wikszych roz-

miarów, majcy by dowodem wdzicznoci Polaków dla

ksicia Napoleona za t mow.
Mój Ojciec, nie dbajc, czem to grozio, wzi si

natychmiast do dziea i wykona wielk akwarel, przed-

stawiajc wyjcie oddziau Taczanowskiego z Pyzdr w Ka-

liskiem. Dla mnie akwarela ta jest arcydzieem, wisi ona

w Paryu w Musee Napoleon i niepolednie tam miejsce

zajmuje. Wszystko tam wzite z ycia i prawdziwe, syl-

weta tego starego miasteczka, i starszyzna, jadca na czele,

i szeregowi, midzy nimi ksidz Rafa kapucyn w ha-

bicie i somianym kapeluszu a z dubeltówk na plecach;

panie w powozach spakane, moja babka i ciotki, Puaska

i Wyganowska, egnaj si z modymi mami, a mae
chopaki wiejskie, uginajc si pod cikiemi widami, ci-

gn take na wojn.

Byy to czasy najgorsze, aresztowania doszy do ze-

nitu. Mój Ojciec zrobi na prob swoich przyjació przy-

najmniej to ustpstwo, e po robocie w pracowni, kaza

zamyka obraz w azience.
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Kto chce wyj na ulic, musi mie legitymacy,

a wieczorem do tego jeszcze latark przyczepion do pal-

tota. Po domach wszyscy skubi szarpie albo szyj bie-

lizn dla powstaców i zesanych na Sybir. W przyciszo-

nych rozmowach, obijaj si o nasze uszy dziwne na-

zwy: Nerczysk,Jakuck, Archangielsk, Semipaatysk.W gu-
chej ciszy wieczornej turkot paru doroek... wiemy ju
wszyscy, nawet my dzieci, co to znaczy. Wiemy, e w tych

dorokach oficer, andarmi i denuncyant, e kilkanacie

kroków przed domem, do któ-

rego jad, stan naraz wszyst-

kie doroki, i e w mgnieniu

oka okna pierwszego albo dru-

giego pitra zawiec. W ka-

dem tyem do ulicy stanie

andarm, trzymajc w obu
rkach przyniesione ze sob
wiece. Olbrzymie te ciemne

kandelabry, nie rusz si a
do skoczenia rewizyi. Tym-
czasem oficer rewiduje wszyst-

ko, a suba i dzieci w swo-
ich pokojach pod stra odkomenderowanych do tej funk-

cyi, a nie dajcych im si ruszy z miejsca onierzy.
Pewnego wieczoru, uciskawszy rodziców na dobra-

noc, zostawilimy ich przy stole w jadalnym pokoju smu-
tnych i niespokojnych. Przy dochodzcym do naszego
dziecinnego pokoju szmerze samowaru i tykotaniu zegara,

zmówiwszy pacierz, pooylimy si spa. Zaledwie ka-

miennym, dziecinnym snem zasnem, zbudzio mnie wra-
enie, e kto ostronie siad na mojem óeczku. Otwie-
ram na pó oczy i widz przy wietle lampki nocnej o-



nierza w szynelu i w czapce, z karabinem z nasadzonym

bagnetem. Siedzi na mojem óku i, patrzc na mnie, daje

mi znak palcem do ust, abym cicho lea. Z jadalnego

pokoju wiato tak samo dochodzi, samowar mruczy tak

samo i zegar tykoce, — to chyba mi si ni. Otwieram

oczy szerzej. . . siedzi i patrzy na mnie... Ostronie wysu-

wam gow, patrz na óko Tadeusza... i na niem taki

sam piechur siedzi.

Rewizya! jak zwykle. Weszli niespodzianie bez dzwon-

ka , bez pukania, rodzicom z miejsc ruszy si nie pozwo-

lili. Oficer, z lodowat grzecznoci, poprosi Ojca o klucz

do pracowni, Matk za o klucz od biurka. Przerzucili

wszystko, przegldnli i przetrzli papiery i listy, nawet

pakiet listów, pisanych przez mego Ojca do Matki, jako

narzeczonej; do jednej azienki nie weszli, a tam wanie
by ów karygodny obraz.

Widocznie, patryotka Marysia, wpucia kiedy pod

nieobecno moich rodziców swoich przyjació zaufanych

do domu, aby im ten » cudny « obraz pokaza i albo si

który wygada w warstacie, albo denuncyowa, wymi-
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niajc pracowni, jako miejsce, gdzie obrazu szuka

naley.

Zaczynaj si masowe wysyki. Etap po etapie od-

chodzi z Pragi. Mode, inteligentne gowy ostrzyone po

oniersku, na nici paskie rekruckie czapki i szynele, brzk

kajdanów, ponce egzaltacy oczy, naokoo na wysokicti

kulbakach kozacy w papaciacli zdzieraj pyski kosmatym

cimyzom i sypi komplementami od sukinsynów, ciortów

i mierawców. Dugie bez koca piki przy strzemieniu,

w rku nahajka. Przez wieo otwarty elazny most na

Wile, mknie doroka za dorok ku Pradze. Matki, ony,

narzeczone jad zobaczy moe po raz ostatni i poe-

gna swoicti skazanych.

Moi rodzice jad take egna stryja mojego, Leona

Kossaka, rannego ciko pod Batoem w oddziale Lele-

wela Borelowskiego i skazanego po wyjciu z lazaretu na

Sybir.

Równo z dorok, boso, bez czapki, w fartuchu skó-

rzanym, spakany leci chopiec; widocznie wymkn si

majstrowi z terminu. Gdzie lecisz chopcze! ?« »Ojca mi

bior« — przez zy odpowiada. — > Siadaj na kozio« —
krzykn mój drogi Ojciec.

W roku 1863 oddano nas do gimnazyum. Byy to

ostatnie ju lata polskiego jzyka wykadowego w szkoach

warszawskich. Nasze byo III, na placu Trzech Krzyów,

dyrektorem by Pankiewicz, prefektem Zaleski, profesoro-

wie: Rogalski, Roman, innych nie pamitam, gremium to

do dzi dnia widz, nacechowane powan jak yczli-

woci i spokojem.



28

Podobiestwo moje z moim bratem bliniakiem do

dzi dnia trwajce, a bdce nam póniej w yciu ró-
dem tylu zabawnych epizodów, wyzyskaem wtenczas dla

»mioci sztuki«. Zamiast sucha, co profesor wykada,
gryzmoliem zawzicie batalie, konie, centgardów i kiras-

syerów. Wywoano do tablicy Tadeusza Kossaka, to tr-

caem mego brata, aby szed; wywoywano za Wojcie-

cha, to tak samo trcaem go, aby szed za mnie odpo-

wiada, a cho tylko o pó godziny byem starszy od

niego, niemniej dostateczn bya dla mego brata powaga
mojego starszestwa, aby nie protestowa. Manewr ten

do dugo mi si udawa, zanim prefekt wpad na myl
przesadzi nas do innych awek zosobna.

Mam w oczach, jakby to kilka lat temu byo, obok

kocioa w. Aleksandra, karet ót , otoczon konwojem
ogromnych kirassyerów na wielkich karych koniach. Sie-

dzia w niej stary olbrzym z wielk, smutn twarz. By-

limy przyzwyczajeni ju do konwojów, otaczajcych ka-

rety albo perelotki« namiestników, policmajstrów, gene-

ragubernatorów, czy to czerkiesów, czy doców, a jednak

ten pozostawi mi wraenie, mnie dziecku, co ani o » czer-

wonych « ani o »biaych« nic nie wiedziaem, dziwnego

tragizmu. Wszystko byo ogromne, a przeraajco smutne.

Dzi wiem, e salutujc wypreni w naszych granato-

wych ze srebrem mundurkach i kepi, patrzylimy, nie ro-

zumiejc, na tragedy le pojtych najlepszych chci, wiel-

kiego rozumu stanu, tak nam wtenczas potrzebnego, zmar-

nowanego dla sprawy publicznej, jednem sowem, na

margrabiego Wielopolskiego.

W roku 1867 wprowadzono do gimnazyów war-

szawskich jzyk wykadowy rosyjski. Moi rodzice dla wy-
chowania nas w szkoach polskich, przenieli si na stay
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pobyt do Krakowa. Warszawa stracia tego, co w naj-

ciszych jej chwilach najdrosz, najczystsz polsk sztuk
podnosi jej serce, dodawa w kadym zeszycie -Tygo-

dnika Illustrowanego < fantazyi, chwa przeszo nasz
otaczajc, a zasuony ten dziennik illustrowany postawi

na niebywaej wysokoci.





KRAKÓW





w 15-tym roku ycia pozwoli mi mój drogi Ojciec,

ze wzgldu na moj wyjtkow pasy czytania i kszta-

cenia si, byleby to tylko nie bya greka i matematyka,

wystpi z gimnazyum a za to wpisa si do szkoy

Sztuk Piknych w Krakowie. Drogi i mdry mój prze-

wodnik chcia, i mia w tem najzupeniejsz racy, abym
przez ten rok przyzwyczai si oddycha atmosfer tak

rón od tej, jaka panuje w gimnazyach, a dopiero po-

tem wysa mnie zagranic.

Rónica bowiem midzy tak szko Sztuk Piknych

a kadym innym zakadem naukowym jest ogromn. Tego

samego wieku modzie tu i tam. W gimnazyum rygor,

cisza, punktualno koszarowa, wiszce, jak miecz Damo-
klesa, nad kad gow póroczne kasyfikacye. Surowo
obyczajów a konduita pod kontrol ksidza katechety.

W szkole Sztuk Piknych wolno co do frekwen-

cyi, prawie jak na uniwersytecie. Gówny przedmiot wy-

kadowy alfa i omega wiedzy malarskiej: to nagie ciao —
naprzemian jeden tydzie akt kobiecy, jeden mski — przy

robocie adnego nadzoru, koncepty i wesoo, palenie

tytoniu, tam tak srodze karane, tu dozwolone zupenie.

Nie potrzeba dodawa, e gdy na podium staa adna
dziewczyna, to frekwencya bya wiksza — ani jednej nie-

zajtej sztalugi nie byo.
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Równoczenie ze mn wstpili do szkoy krakow-

skiej Jacek Malczewski i Kazimierz Pochwalski. Uprzywi-

lejowani przez los, bomy wszyscy trzej mieli domy ro-

dzicielskie, poznalimy pierwszy raz polsk »boheme«.

Oczom naszym nie chcielimy wierzy, patrzc na t n-
dz wikszoci kolegów, nic nie wpywajc na icli fan-

tazy i humor.

Mieszkali gremialnie »w norze •, bya to na wpó
rozwalona lepianka na Kleparzu, gdzie przez dach nizki

i dziurawy na ubit z gliny podog deszcz przecieka.

Wicher zwiewa popió, a czasem, gdy byo paliwo, i iskry,

z komina na tapczany ze somy. By jaki stolik i awka,

zreszt cztery kty, a komin z okapem czarnym od sadzy,

pity. Jedynem ródem zarobku tej modziey byo retu-

szowanie fotografii w zakadzie fotograficznym Rzewu-

skiego. Pacono centa za retuszowanie wizytowej (co naj-

mniej 20 minut benedyktyskiej pracy z pomoc lupy),

cztery centy za od gabinetowej. Przez dwa dni mona
byo kilkadziesit centów zarobi i podje. Wracano

wtenczas do szkoy zaraz, a skoro tylko pocz gód znowu

kiszki skrca, szo si retuszowa nanowo. Wy wszyscy

szczliwi , wchodzcy do zakadu pana Walerego, wy,

pikne panie, wystrojone do fotografii, wy panowie w kon-

tuszach i frakach, orszaki weselne i rozkochane pary na-

rzeczonych, czy pamitacie z gbi suteren na wysokoci

stóp waszych wzniesione ku wam biedne, zmczone oczy

i wychudzone blade twarze, pochylone nad deskami, na

których przypite fotografie? To bya moda sztuka pol-

ska. Wielu z nich wybio si i nazwiska ich s dzi gone,
ale ilu z nich bieda zjada.

Midzy retuszujcymi u pana Rzewuskiego byo dwóch,
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którzy póniej zoto garciami sypali, z cesarzami i arcy-

ksitami polowali. Nim jednak do tego doszo

wito, które z uroczystych, zdaje si Boe Narodzenie,

bo jak przez mg pamitam kwiaty z mrozu na poatanych

szybkach krzywego okna. Ukrainiec, o, w bardzo podruto-

wanym garnku warzy mamayg— Koniuszko z rzebiarzem

Celiskim obracaj na ronie, zaimprowizowanym ze starego

floretu, co podobnego do zajca. Reszta na tapczanach, sie-

dzc lub lec, piewa i deklamuje. Z tumanem pary mronej

zjawia si ze sucym, dwigajcym kosz tgo wypchany

chlebem i wdlin, jeden z nas szczliwych, majcych

dom rodzicielski. Dobry humor dochodzi do zenitu. Pij

zdrowie pamitajcego o wicie kolegi, wkocu za ho-

noruj go pierwsz yk dymicej mamalygi i kawakiem

combra. Pieczyste to, jeszcze tego samego zimowego

ranka, skradao si tygrysim krokiem po dachu za wró-

blami!... Zdradliwie przyncone kawakiem starej soniny,

wlazo na swoje nieszczcie do nory, gdzie jedno ude-

rzenie paki rzebiarza Kurzawy przerwao pasmo jego

ywota. .

.

uszczkiewicz by bezsprzecznie doskonaym dyre-

ktorem tej szkoy, chocia bez adnego talentu, jednak

niepospolitej inteligencyi i estetycznego wyksztacenia. Na
klasycyzmie wychowany, nie upiera si przy nim, nato-

miast kocha rysunek i ; wiatocie*. Teoretycznie, jako

wykadajcy czy to anatomi czy history sztuki, czy te
perspektyw, by zajmujcym i przystpnym. Szkoa ta

bya tak marnie wtedy wyposaon, e on sam reprezen-

towa cae gremium profesorów. Najwiksz jednak zasug
uszczkiewicza byo to, e nie majc adnej indywidual-

noci malarskiej, pozostawia kademu zdolno patrzenia

si na natur wasnemi oczyma. Tak jak wszyscy ucznio-
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wie Matejki byli zmanierowani ju w szkole i nie po-

zbd si tej choroby, tak znowu z poród uczniów

uszczkiewicza, których daleko wikszy poczet dostanie

si do Panteonu sztuki polskiej, jeeli si który zmaniero-

wa, to ju tylko z braku talentu i indywidualnoci.





MONACHIUM





Po roku ) malarni krakowskiej « zawióz mnie mój

. p. Ojciec do Monachium, gdzie odda mnie w opiek

caej plejadzie starszycti malarzy, jego, bez wyjtku, przy-

jació i admiratorów. A bya to kompania, jakiej dzi tru-

dno znale, naleeli bowiem do niej artyci tacy jak

Maks Gierymski, Brandt, Witkiewicz, Chemoski, Cza-

cliórski; mniej znani, mniej utalentowani: Maecki, Ku-

rella, Streit, Kozakiewicz. Najmilsi koledzy i towarzysze,

pozbawieni zazdroci zawodowyci. Ta grupa starszycli

nazywaa si > Sztabem «, za nim cigna caa rzesza mo-
dych i garna si po pracy do ich towarzystwa: Kowal-

ski, Pitkowski, Kostrzewski (syn), Czachórski (modszy).

Roen, Ajdukiewicz, o, Piechowski, Szwoynicki, Pio-

trowski, Pociecha i t. d. Harmonia bya przedziwna, starsi

byli naprawd yczliwi modym, a modzi to odczuwali.

Ile razy póniej widziaem modzie majc tyle wanie
za sob zasugi, ile my jej mielimy wtenczas, a moe
nawet mniej, traktujc zasuonych starszych malarzy za

baj -bardzo, wspominaem wtenczas t zdrow atmosfer

koleestwa dwóch generacyi, z jak si ju nigdy potem

nie spotkaem. Dwa razy na dzie schodzili si wszyscy

w komplecie po obiedzie na kaw do »Cafe Carlsthor< , a wie-
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czorem, na bilard, do »Cafe Tambozzi«. Dusz i centrum

by Józef Brandt, wtenczas jeszcze nie onaty, jak zreszt

wszyscy, nawet starsi. e to obcowanie ze starszymi ko-

legami miao wielki dodatni wpyw na nas mlodyci, to

si samo przez si rozumie. Byo to przed kraciem wie-

deskim, a równoczenie z wzrostem olbrzymieli fortun

amerykaskich. Obrazy szy masami. ; Die polnische Land-

schaft«, to okrelenie, do dzi dnia pokutujce po Kunst-

handlerach monacliijskich, wtenczas si narodzio. Ktokol-

wiek i jakkolwiek malowa, byleby horyzont by paskim

a niebo szarem, to, jeeli w dodatku okraszone to je-

szcze byo paru wilkami — interes by pewny. Niezmierne

masy tych »Landschaftów wywieziono do Ameryki. Wielu

przewidujcych, starszych malarzy, zapewnio sobie przez

tych par zotych lat do mierci spokój materyalny. Czy
to byy »zote czasy dla sztuki, to inna rzecz; myl je-

dnak, e prawdziwe talenty nic na tem nie ucierpiay. —
Widziaem fakt, który najlepiej posuy moe za dowód,

do jakiego stopnia mao byo potrzeba wiedzy technicznej,

aby sprzedawa swoje dziea:

Oto przyjecha midzy innymi do Monachium mody
Ukrainiec, o (. p.). Przyjecha si uczy — z farbami

olejnemi nigdy nie mia do czynienia, tylko z akwarel.
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Widzc, e wszyscy obrazy popeniaj i sprzedaj, przy-

szed do przekonania, e szkoda czasu na akademi, wzi
si i on do obrazów. Namalowa wic obraz olejny, trak-

tujc farby wiksz lub mniejsz iloci oleju, stosownie

do jasnoci lub siy tonu, sdzc w swej naiwnoci, e
to tak samo jak z akwarel. Widziaem ten obraz. Pa-

mitam, jak serdecznie mialimy si w pracowni po-

czciwego Ukraica, zafrasowanego nasz mod wesoo-
ci. Ale obraz zaraz sprzeda. Es war halt eine polni-

sche Landschaft«.

Ja, na yczenie mego Ojca, nie wychodziem niemal

z Akademii. Przez dwa lata rysowaem Olimp, naprzemian:

Wenery, Apollinów, Nioby, Herkulesów, Laokoonów, to

znów yjce modele, codzie wieczorem akty mskie i ko-

biece. Mistrzem moim by Strieliuber, typ niemieckiego

profesora, niestety zanikajcy. Nie znal on nienawici ra-
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sowej — zdolnych, modych Polaków tak samo kocha, jak

modzie niemieck. Jemu podobni stworzyli kultur nie-

mieck.

Oprócz Francyi, wszystkie nacye miay w Akademii

tej swoj modzie. Najwicej temperamentu i zapau mieli

Polacy i Wgrzy. Czesi i Bawarzy przewanie zapijali si

Spaten albo Hofbraii, a sztuk w trzewiejsz por, wic
rzadko, uprawiali. Piwo bawarskie cikie, ogupiajce sku-

teczniej ni Ren — przedziela te dwie kultury: gallijsk

od germaskiej ; weszo w krew narodu i jako usypia-

jcy pierwiastek kry w yach modziey niemieckiej.

Widziaem jubileusz wielkiego Kaulbacha, a potem

wielki komers... wszystkich korporacyi studenckich, z ca-

ym tym miesznym aparatem ostróg, rapierów, beretów

ze strusiemi piórami, dragoskich rkawic i kirassyerskich

butów. Przy wietle smolnych pochodni wygldao to nie

bardzo mdrze, ale dekoracyjnie. Za to nad ranem tacza-

jca si po ulicach modzie, bekocca idyotycznie, poty-

kajca si o dugie rapiery, pozostaa mi nazawsze w pa-

mici, chocia nie byo to jeszcze tak wstrtne jak Zie-

lone witki w Grosshesselohe pod Monachium. Las so-

snowy smutny, bez podszycia, ani paproci ani jeyn, na-

wet igliwie zasypane papierami zatuszczonymi, brudnymi.

Na skach wisz kamizelki przepocone, surduty i damskie

kapelusze. Wród rumowiska potuczonych, glinianych ku-

fli, le pijane cale rodziny, poczwszy od grubego papy,

lecego brzuchem do góry a gow spocon przed mu-

chami chustk do nosa zakrywajcego — wszystko pijane :

pijana matka, pijane nawet dzieci. Jeszcze gorsze pijane

zakochane pary, i niemieckie ; tendresses en public «, zionce

piwem i ementalerem.

Kilku zdolnych kolegów zabrao nam to piwo prze-
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klte — zapili si doszcztnie. — Znienawidziem je i od

tego czasu nigdy piwa nie pijam.

Natomiast w Monachium pokochaem ca dusz
muzyk. Byo jej tam duo i bardzo wytwornej a z ma-
tryku akademick wstp do opery na tanie miejsca i na

koncerta filharmonii by niezmiernie tani.

Opuszczaem Monachium bez cienia alu, ale z do-

robkiem wiedzy, którego warto po latach dowiadcze
malarskich dopiero oceniem.



SUBA WOJSKOWA





Wzmiankuj ten okres mojego ycia, bo odgrywa on

w ewolucyi mej duszy malarskiej decydujc rol. Idc

za rad Ojca, przez cay czas mojego pobytu w Aka-

demii monachijskiej, nie odrywaem si od studyów, nie

puszczaem si na malowanie tak ncce der »polnischen

Landschaften , z wilkami na niegu albo jednokonn

bied po bocie, i nie mylaem zupenie o kierunku, jaki

sobie obior. Suba wojskowa w uanach, w puku rdzen-

nie polskim, bo krakowskim, odkrya we mnie zapalo-

nego onierza. Jedcem byem dobrym od urodzenia,

jak kady Polak, penej krwi. Puk mój, w jedenacie lat

po wojnie austro-pruskiej
,
gdy do niego wstpiem, mia

wielu oficerów i podoficerów, uczestników wojny z 1866

roku. Nawet koni wiele byo jeszcze w puku, znajcych

znoje wojenne, jednak wycznie tylko siwych, coby dowo-

dzio, e staropolskie przysowie: Kto nie mia siwego, nie

mia dobrego
,
jest odwieczn prawd. I mnie szef szwa-

dronu da siwego, hreczk ju dobrze posypanego, raso-

wego konia. Chodzi pod trbaczem do szary, pod Na-

chodem, Koniggratzem i Owicimem, nazywa si Kozak «.

Dowiadczenie, znajomo komendy i sygnaów trbki, ta-

kiego osiwiaego w subie weterana, jest zdumiewajc,

ale bo te polski materya kawaleryjski w ludziach i ko-



niach, jest jedynym na wiecie. Wolny od szowinizmu,

to co mówi, syszaem z ust obcyci a <ompetent-

nycli, w otoczeniu ta< samo cesarza Francisztca Józefa,

jal< i cesarza Willielma. Pulcownicy austryaccy, dostajc

pul< galicyjslci pod swoj Icomend, osigaj swój idea,

i nie znajdzie si ani jeden, bez wzgldu na jego sympa-
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tye rasowe, któryby mi w tern, co mówi, zarzuci prze-

sad.

Ody wstpiem do puku, nowa organizacya wcio-

dzia dopiero w ycie; poznaem polskiego onierza ta-

kim, jakim by pod Wagram, Somo- Sierr i Wawrem,

to znaczy, po kilkunastu latacli suby czynnej.

Przepyszny to typ onierza: wichry, mrozy i skwary,

daj mu gorc, bronzow patyn i wysuszaj z tuszczu,

energia i determinacya wysuwa szczk. Powieje ws
mazurski, baczno roztwiera oczy, subisto prostuje

plecy, ko daje gitko i zrczno.
Zastaem w puku jeszcze K. K. tradycye: bezdenn

pogard dla elementu cywilnego, wielkie mniemanie o wy-
szoci armii ponad wszystkie stany i zupeny zanik poczu-

cia narodowego.

Z now organizacya, z uznaniem jzyka ojczystego,

pozwalajcem nawet podoficerowi odpowiedzie po pol-

sku albo po wgiersku samemu cesarzowi, jeeli po nie-

miecku nie umie, przebywanie puków w swoici okrgacti

poborczyci i liczniejszy zastp oficerów Polaków, zmieni

ten stan rzeczy niezmiernie szybko.

Typem starego pokroju, by pan wactimistrz Sidor,

czy Mazur, czy Rusin, nikt, i on sam pewnie nie wiedzia;

polszczyzna jego bya skalan wielce, ale co za onierz

i co za typ ! Na piersi medal za odwag w bitwie, przez

policzek cicie szabli huzara pruskiego, na czole brózda

po kuli woskiej czy francuskiej, pyszny, sumiasty ws,

i tak marsowo dzielna posta, e nawet, gdy okropnym

swoim jzykiem hukn: Panu rotmistrzowi, melduj po-

kornie, co kadrona telowana , byo w tem takie woj-

skowe zacicie, kady ruch tak peen onierskiej spraw-

noci, e raczej al nas ogarnia, nas modych, e ten je-

4*
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dyny materya na wiecie, wysugiwa si gdzie pod nie-

bem woslciem, obcym, zatraca swoj mow ojczyst, a za

to rozmaite l<ule ryy w nim brózdy.

Dzi, pan waclimistrz Climura, albo l<apral Sroka,

jest równie dosl<onaym onierzem, ale mówi czyst polsz-

czyzn, sercem i dusz jest w Bronowicach albo Mogi-

lanach, gdzie jego zagroda — w kantynie czyta trylogi

pana Henryka na gos, sucliajcej go w najwyszem sku-

pieniu rzeszy podoficerów. — Dzieje i czyny waclimistrzów

z XVII. wieku, srogiego Luni i subistego Soroki, pory-

waj wachmistrzów z tej samej krwi i tych samych koci,

ale z XX. wieku, uczc ich piknego polskiego jzyka i hi-

storyi ojczystej.

Moje podobiestwo z bratem bliniakiem stao si

w wojsku ródem niewyczerpanych, tragikomicznych epi-

zodów. Jeden z zabawniejszych przytrafi si, gdymy
obaj zostali podporucznikami. Mój brat, suy stale w ua-

nach, ja za, jako oficer rezerwowy, byem powoywany
tylko peryodycznie do puku. Pierwszy puk uanów (okrg

krakowski), jest jednym z najprzedniejszych puków ka-

waleryi austryackiej i dostaje si zwykle pukownikom ty-

tuowanym, o historycznych nazwiskach. Zdarza si je-

dnak czasem, e kandydat na pukownika tego wietnego

puku, jeszcze nie jest dojrzaym w randze, i e trzeba

prowizoryum jakie tymczasowo urzdzi, aby w danej

chwili, gdy kandydat dojdzie do awansu, módz mie puk
dla niego wolnym. Prowizoryum takie, to zwykle jaki

nietytuowany pukownik, którego si bez ceremonii, gdy

tamten »cavalier; ma nareszcie swój patent, pod jakim-

kolwiek pretekstem posya na pensy.

Zaznaczam, e od tego czasu wszystko to znacznie

si zmienio, czego dowodem, e na dwadziecia par
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korpusów armii, jeden jedyny tylko ma za komendanta

arystokrat, hr. Auersperga, zreszt wszystkie bez wyjtku,

nie szlacht z urodzenia.

»Owego czasu pukownikiem, zreszt bardzo dziel-

nym i gentlemanem skoczonym by niejaki K... Arysto-

kratyczny kandydat, hr. N. zosta wanie pukownikiem,

szo wic teraz o pretekst, aby usun w zacisze domowe
pukownika K.

Pod pozorem wizytacyi puku, przyjeda do Kra-

kowa naczelny inspektor kawaleryi, hr. Pejacsevics. Pyszny

typ, suchy, o drapienej gowie jastrzbia, jedno oko i pó
twarzy zakryte czarn przepask, pod któr sroga blizna

od szabli huzara pruskiego. Prawy rkaw pusty podpity,

bo i rami mia cae odrbane. Jedziec wymienity i o-
nierz wymagajcy bardzo wiele. Oficerowie wysi bali si

go jak ognia.

Na krakowskich boniach stoi puk w komplecie.

Excellencya Pejacsevics, majc trbacza pukowego przy

sobie, zaczyna bada wyksztacenie szeregowych, podofi-

cerów, w jedzie, w mustrze, wreszcie przechodzi do ofi-

cerów, dajc im do wykonania ewolucye najtrudniejsze plu-

tonami i szwadronami, wreszcie i dywizyonami. Wszystko

idzie jak w zegarku, nie sposób wytkn cokolwiek, i tempo

i dystanse i wyrównanie (Richtung), jak pod sznur, no,

a co do jazdy, to ju nawet mowy niema, przecie to

elita elity.

Nareszcie jest bd ! i to bd straszny, woajcy
o pomst do nieba, bo dowodzcy jasno, jak na doni,

e oficerowie, w tym wyborowym puku nie znaj »Exer-

zierreglement

!

Przedtem musz nadmieni, e podug regulaminu,

kady szwadron, idcy do ataku, czy to w rozwinitej li-
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nii, czy w kolumnie, ma na tyle oficera poza frontem

(Offizier hinter der Front). Wana rola tego oficera po-

lega na tem, e gdy szwadron pobity ma w miejscu si

zwróci i, albo brak czasu albo miejsce (wie, wazka droga

w lesie lub wwóz), nie pozwala oficerom, bdcym na

czele, wydosta si przez mas zbit onierzy znowu na

front, to ten wanie, poza frontowy oficer, prowadzi szwa-

dron tak dugo, a nie bdzie mona sformowa si na

nowo. Komenda do tego zwrotu brzmi: »Kehrt euch!« lub

odpowiedni sygna na trbce.

W szwadronie, na prawem skrzydle puku, najbliej

bdcem srogiej Excellencyi, który tu odgrywa troch rol

eunucha, przynoszcego od padyszacha zielony sznur skaza-

nemu baszy, byem ja, jako jeden z komendantów plutono-

wych, przed frontem, mój brat za zupenie taki sam, jako ofi-

cer poza frontowy, za szwadronem. W kurzu zwykle jedzie

ten zafrontowy oficer, mao co go wida, to te hr. Pejacse-

vics zauway tylko mnie jednego, jadcego przed frontem.

Puk licznie wyrównany, elastycznym kusem cwauje,

przez bonia — dyrekcya podana Wola Justowska. Wtem
sygna srebrnej trbki (naczelnego trbacza) >galop!« Puk
w jednej chwili zaskakuje w galop; znowu sygna: »Attaque!«

Brzk i bysk wyciganych szabel , konie rw si jak wcie-

ke, znowu sygna: Marsz! Marsz !« Tu ju kady ko,

jak oszalay, grzmi, jak moe, a uani dr si: » hurra!

«

równajc si z oficerami przed frontem, jeden tylko pu-

kownik nieco puk wyprzedza. Raptem sygna: Kehrt

euch«, jestemy przez niewidzialnego nieprzyjaciela pobici

i to srodze. W kurzu, wracamy przed Excellency jeszcze

nie sformowani, czyli, e przed frontem szwadronów s
teraz ci oficerowie, którzy przed szar byli za frontem.

Ale o habo ! o wstydzie ! Tam przed pierwszym
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szwadronem: Da reitet wieder der Kerl! der Lieutenant da!

der vor Attaue auch vor der Front war!! Straszne!

okropne ! i to jedzie z min, jak gdyby by zupenie pe-

wnym, e jest na swojem miejscu... Ha-alt ! !
— wrzanie

Excelencya, pienic si z furyi i sygna trbki powtarza:

Halt ! a wnet za tem sygna: »Die Herren Offiziere zu

mir! !«

Puk murem stan, a pidziesiciu oficerów rwie

marsz, marsz ku ir. Pejacsevicsovi, ustawiajc si koem
foremnem, którego on punktem rodkowym. Gdy wszyscy

stanli, równoczenie pidziesit rk podnioso si do

czapek uaskicli, i tak samo, wytrzymawszy sekund dzie-

si, jak na komend opado szybko w dó. Hr. Pejacsevics,

iamujc wcieko d'un ton elegiaue, z boleci w go-

sie, zacz przemow w wielkim stylu, której sens mo-
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ralny streci mona po prostu, e by kiedy przepyszny

puk, mogcy by wzorem da wszystkici innyci, dosta

si on jednak w rce nieodpowiednie i zeszed tak na

psy, z przeproszeniem, e nawet oficerowie w tym nie-

szczsnym puku dzi nie wiedz, »wo einer liingeliórt«

(gdzie którego miejsce).

Zdumieni, ae wci wyprostowani jak struny, poj-

cia nie mamy, o co ctiodzi i który to szwadron tak prze-

skroba. Wreszcie, przecliodzc do samego faktu, maluj-

cego tak czarno upadek puku, wskazuje na mojego brata:

> Dieser Herr Lieutenant ist sowolil vor der Attaue und

dem Commando: Kelirt eucti, vor der Front der Escadron

geritten, wie aucli naclitier... ! Es geniigt... niclit war, meine

Herren !« ( >Ten pan porucznik, tak samo przed szar
i komend: w miejscu zwrot — jecial przed frontem szwa-

dronu, jak i potem... to dosy... prawda? panowie... «).

Zamiay si oczy pidziesiciu oficerów, szczki kurczowo

si cisny, aby jednym wesoym wybucfiem miectiu nie

rykn. — Pukownik K..., domylajc si zreszt, e czy

tak czy owak, to go »der blaue Bogen« (niebieska kartka,

na której przychodzi wezwanie do przejcia w stan spo-

czynku) nie minie, kontent, e przynajmniej tutaj Excel-

lencya spudowa, z ironicznym umiecliem odrzek, e
oficerowie jego puku doskonale wiedz, gdzie którego

miejsce, po jakiejkolwiek komendzie, a tak samo ten pan

porucznik by na swojem miejscu, pokazujc na mego
brata, jak i tamten oto... tam Excellencyo. . . Stalimy

koem, ja byem wicej z tylu, lir. Pejacsevics, wzburzony,

e mu pukownik mie jeszcze z t pewnoci siebie od-

powiada, szybko odwraca si ku mnie... i... i, o ile eine

Excellenz und ein Cavallerie Inspector, moe mie gupi
min, to zaiste mia j tir. Pejacsevics.
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Nie dugo, bo byl i rozumnym i doskonale wycho-

wanym, wnet sam si radowa naszem podobiestwem.

Niemniej pukownik K. .. wkrótce potem poszed w stan

spoczynku, a puk obj take onierz z krwi i koci,

z dziada i pradziada, lir. N., którego ojciec tym pukiem

pod Aspern dowodzi.
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Gdy byem prostym uanem, a póniej l<apraem, nie-

przedzieony jeszcze t baryer rangi oficersl<iej od szere-

gowyci, w cigej z nimi yjc stycznoci, poznaem e-

piej cliaral^terystyczne strony onierza polslciego. Poznaem
je z najlepszej strony. Noce spdzane przy biwal<acti, pod

goem niebem, wród szmeru zajadanego smacznie owsa,

przerywanego parsl<aniem szwadronowycli l<oni, zapacliu

sianolcosów i tcwitncego ubinu, zbiay nas, jednorocznycli,

do podoficerów, o ile byimy jalco Icomendanci forpocz-

tów albo patroli, oddaleni od szwadronu, a co za tem

idzie, od oficerów, do l<tóryci Icompanii waciwie nale-

elimy. Sidor, bywalec, rozgrzawszy si gulaszem a swad
narratorsk podnieciwszy paru kieliszkami liwowicy, opo-

wiada swoje przeyte na wojnie cliwile, opowiada po

prostu i szczerze, bez fanfaronady, a tak ciekawie, e cho-

cia czasem w rejonie biwakowego ognia, chichoty Ka-

siek i Mary za potem si odzyway, to wolelimy su-

cha opowiada pana« wachmistrza. . p. Andrzej Fredro

i ja wycigalimy go tak, jak inni równoczenie starego Ja-

sia Saba w Tatrach, na ten teren, gdzie i tu przy koniu

i szabli, jak tam w turniach z lich strzelbin, ujawniaa

si rodzima dusza polskiego chopa ze wszystkiemi swo-

jemi cechami.
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Po skoczeniu suby wojskowej i zdaniu egzaminu

oficerskiego, wysa mnie mój Ojciec do Parya, radzc,

abym wstpiwszy do szkoy Bonnafa albo Cabanela,

dalej si tam ksztaci. Bybym niewdzicznym, gdybym

tutaj nie wspomnia z gbok i szczer wdzicznoci,

jak nie znajc Parya, z którego dzieckiem wyjedna-

em, znalazem w domu przyjaciela mego Ojca, hr. Kon-

stantego Branickiego na rue de Pentliievre, nietylko go-

cinny polski dom, ale ojcowsk niemal opiek. Hrabia

Konstanty i hr. Jadwiga z Potockich, utworzyli ze swo-

jego domu ognisko polskoci, jakiem ju wtenczas prze-

sta by hotel Lambert. Nauka, literatura i sztuka polska,

stykay si tam z najwysz arystokracy polsk i fran-

cusk; nie byo wybitnej osobistoci, czy to by nuncyusz

papieski, czy szwedzki podrónik Nordenskióld, któryby cho
krótko bawic w Paryu, nie by przestpi progów tego,

w najlepszem znaczeniu, magnackiego domu. Hrabia Kon-

stanty lubia mie swoich goci rano u siebie na herbacie.

Mam w oczach t pikn hetmask gow i scen, powta-

rzajc si kadego ranka. Ranna poczta. Bez adnej prze-

sady, najmniej ze szedziesit listów polskich, piszcych

o wsparcie. To ostatecznie nic dziwnego, ale co podzi-

wiaem, to to, e kady list byl odczytanym od pocztku

do koca, potem na kopercie kolorowym oówkiem dopi-
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sywa hr. Konstanty wysoko datku, który August, le

maitre d'hotel, wypaca tej rzeszy biedaków. Datki byy
od 5 do 25 franków. Obliczywszy przecitnie po 10 fran-

ków, mamy ju oprócz tylu innych powanycli sum na

szko w Batignolles, koció polski (l'Assomption) i t. d.

przeszo piset franków dziennie samej jamuny.

Przyjaciel i kolega mego Ojca, pan Henryk Roda-

kowski, znakomity malarz, bdc z Leonem Bonnat w za-

yycti stosunkach, da mi do niego list polecajcy. Szo
mianowicie o to, aby mnie do swej szkoy przyj. Ubra-

em si, w co miaem najlepszego (niedowiadczony!) i po-

szedem chez le maitre Leon Bonnat. Przyj mnie, dziki

rekomendacyi, bardzo yczliwie w swej pracowni; pomi-

dzy innymi by tam wanie na sztalugach, na ukoczeniu,

sawny portret Madame de Vieil Castel, jeden z najzna-

komitszych jego pdzla. Maitre Bonnat da mi bilecik,

z którym poleci mi uda si bezzwocznie na Boulevard

Clichy do jego szkoy i tam do massier'a pana de Tir-

mois si zwróci.

W ogromnej hali na parterze, owieconej z góry, kilka-

dziesit sztalug, przed niemi modzi ludzie w beretach, kape-

luszach,w dugich póciennych, farbami zasmarowanych, blu-

zach, z krótkiemi »brule gueule « w zbach, (»pali pysk«,

tak nazwana krótka gliniana fajka), w ciszy i skupieniu

pracuj, przez dym tytoniu opaowymi tony majaczeje ja-

sno kobiecego ciaa; zapach siccativu, tytoniu i myda
szarego do mycia pdzli, obraz i wraenie znane mi ju
z akademii monachijskiej.

Gdy, wszedszy, zapytaem przy najbliszej sztaludze

o pana de Tirmois, w jednej chwili ruch i gwar si uczy-

ni wielki: Tiens un nouveau (patrzcie »nowy«!) mo-

delka pierwsza zeskoczya z podium, za ni cae gre-
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mium przystpio do badania nowego kandydata. Mo-
delka cigle w tej prymitywnej toalecie, jak miaa na
podium, pierwsza zadecydowaa: qu'il a Kair gentil < (wy-

glda sympatycznie), poczem i moi przyszli koledzy za-

decydowali: oui ! ii nest pas mai (wyglda niele).

To byo czysto powierzciowne wraenie, szo teraz

o to, co zacz jestem. Modelka, nic nie tracca rezonu,

z powag, niebardzo licujc z jej kostyumem, wtrcaa
take swoje trzy grosze. >Tu n'es pas Prussien, par ia-

sard?« — Non, je suis Polonais. — >;Tiens, tu es Polonais,

c'est rigolo ca... Ou c'est que cela se trouve la Pologne?«.
Na to modelka nie daje mi czasu odpowiedzie i po-

wiada: La Pologne! voyons c'est la -bas tout en haut,

pres de la Suede < — Allons donc fes bet! : — Cest
vous tous qui etes un tas d'ignorants — odpara obra-

ona. (Nie jeste przypadkiem Prusakiem ? — Nie, je-

stem Polakiem. ^ Prosz, Polakiem? a to mieszne,—
gdzie si to waciwie znajduje Polska? — Polska? jak-

e!? to tam u samej góry, gdzie koo Szwecyi. Co ty

gadasz ! gupia !« To wy wszyscy razem jestecie nieuki «).

Tymczasem postawiono mi par mdryci zapyta, jak

n. p. czy wiksza produkcya tranu wpyna na zmniej-

szenie si ludoerstwa w Polsce. Odpowiadaem uprzejmie,

kiedy raptem modelka, nie mogc cicho usiedzie, pyta

si mnie
: Dites donc et comment qu'elle s'appelle Votre

ville natale la -bas? (jak si nazywa paskie miasto ro-

dzinne?). Bogu ducha winien odpowiadam: Cracovie— na to

dziewczyna zaczerwieniona z irytacyi, owiadcza mi oschle,

e waciwie nic j to nie obchodzi jak si ce trou« (ta

dziura) nazywa i zapytaa mnie raczej przez grzeczno,
ale nie spodziewaa si, e jej odpowiem par une saete!«

(nieprzyzwoitoci). Homeryczny miech kolegów, którzy
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dopiero teraz zrozumieli podwójny sens tego sowa, a ró-

wnoczenie i z mojej miny, tym razem ju zupenie skon-

fundowanej, rozlega si dugo w pracowni, gdy wreszcie

który tonem pojednawczym, pyta si mnie powanie: »Dites

donc, peut-etre qu'elle s'appelle vraiment comme cela Votre

ville natale? (powiedz pan, moe rzeczywicie paskie

rodzinne miasto tak si nazywa?). Z caym akcentem

szczeroci, na jaki mnie byo sta, powiadam, e naprawd
tak si nazywa. Drugi atak miechu jeszcze serdeczniej-

szego, do którego i modelka ju si przyczya, a widzc,

e nie byo z mej strony zej intencyi, owiadczya mi

tylko midzy jednym a drugim paroksyzmem miechu, e-
bym nigdy nie stara si by z ni na stopie... poufaej,

bo z tego nic nie bdzie.

Z czego oni si tak miej!? — pomylaem sobie.

Dopiero póniej wytómaczono mi t gr sów. Nie licuje

ona z powag Aten polskich bynajmniej, ale eby w lot

pochwyci tak trudny jeu de mots, na to trzeba by
Francuzem.

Egzamin wypad korzystnie, wskazano mi mae bo-

czne drzwi: »Monsieur de Tirmois est la, alez et dites

lui que nous n'avons rien contr votre admission«. (Pan

de Tirmois jest tam, wejd pan i owiadcz mu, e nie

mamy nic przeciwko temu, aby pan zosta przyjtym).

Wszedszy do jakiej nizkiej, ciemnej ubikacyi, usy-

szaem równoczenie zatrzanicie drzwi za sob i obró-

cenie kluczem, a poczuem obrzydliwy zaduch. Byem
w zakamarku, przeznaczonym na skad miote do zamia-

tania podogi i na mycie pdzli, bo ujrzaem szereg mi-

sek glinianych z cuchncem szarem mydem i mnóstwo
szmat, penych farb zaschnitych.

Za drzwiami liczne gosy, jakie pospieszne, majstro-
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wanie przy nich. Do-

mylifem si, e to ja-

ki figiel na moj in-

tency, i e od mo-

jego zachowania si

zalee bdzie dalsze

poycie z kolegami

w szkole. aujc z gó-

ry mojego nowego

surduta i cylindra, cze-

kaem cierpliwie. Wre-

szcie zawoano: »Eh,

la bas ! le nouveau

!

rentrez!«

Otworzyem drzwi,

i w teje chwili ró-

wnoczeniezalao mnie

wiato dzienne z ja-

snej pracowni i stru-

mie wody z cebrzyka,

zawieszonego tak ge-

nialnie nad drzwiami,

e otwierajc je, mu-

siaem koniecznie po-

pchn jego doln po-

ow naprzód. Zmo-

czony, jak kura, nad-

robiem min i pod-

daem si z rezygna-

cy temu odwieczne-

mu zwyczajowi.

Wynagrodzono mi
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to zaraz troskliwem obcieraniem z wody, pocieszeniem,

e cylinder jak dostanie »un coup de fer« za 10 sous, to

bdzie daleko wicej wieccy, a tymczasem mog i
z go gow naprzeciwko chez le mastrouet (winiarnia)

»pour feter la bienvenue«.

»La bienvenue« odbywa si cile wedle odwiecznego

programu. Caa szkoa z modelem, bez wzgldu na pe
(ale ju nieco ogarnitym), maszeruje w bluzach do najbli-

szego »chand de vin- (marchand de vin), gdzie zmoczona

ofiara musi fundowa dla wszystkich »du punch au rhum«

i ciastek, zwanych >eclairs«. Jeeli i t prób, czsto do-

tkliw dla studenckiej kieszeni, wytrzyma z pogodnem

obliczem, to nastpuje koniec wszelkim szykanom i fi-

glom. Tylko jedna »corvee< mu pozostaje tak dugo a
inny >nouveau« si nie zjawi, a tem jest dorzucanie ko-

ksu do pieca.

Niedawno, bo dwa lata temu, jak to pisz, przypo-

mniay mi si dobre mode czasy i moje pierwsze chwile

chez le maitre Bonnat. Szedem kolo Ecole des Beaux Arts,

ku Luxembourg, zobaczy nowe dziea, zakupione do tej

wspaniaej galeryi. Miaem na sobie, tego ranka majo-

wego, kostyum ótawego odcienia, »khaki« i, naturalnie

wsteczk legii honorowej w dziurce od kurtki. Zaka-

dam j z prawdziw przyjemnoci ju na granicy, czy

w Jeumont, czy w Deutsch Avricourt, bo jest to na ka-

dym kroku we Francyi passepartout i legitymacya naj-

lepsza. Przechodzc kolo jakiego chand de vin«, zoba-

czyem grup kilkudziesiciu modych malarzy z modelk,

fetujcych »la bienvenue«. — Tak samo, jak trzydzieci

lat temu, waza ponczu migotaa niebieskim pomykiem,

tak samo les eclairs giny w czeluciach modych od-
ków. A e si to dziao na trotuarze pod markiz, tu
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obok przechodzcych uh'c, wic nieznacznie chwilk
przystanem i z ca sympaty, tak szczer, jak j mam
dla dzielnej francuskiej modziey, obserwowaem t we-
so uroczysto. Modzi dostrzegli mnie, musieli w mo-
jem spojrzeniu wyczyta, e cho stary, caem sercem
bior udzia w ich fecie, przenoszc si w dobre, mode
czasy wspomnieniem, za mój wiek i wsteczka legii

take nasuwaa przypuszczenie, e jestem un collegue qui
est »arrive (kolega, co zrobi karyer), bo oto kilku ró-

wnoczenie wstajc od stolika i, podnoszc szklanki z pun-
chem, wykrzykno: »A la sante du chique type en jaune <.

Przetómaczy dosownie, to si nie da, mniej wicej
chyba: niech yje sympatyczna figura na óto.

Kolegowaem ze wszystkiemi nacyami, ale najwicej
ceni i lubi Francuzów i Anglików. — Pierwsi s najtsi
pracownicy, przytem posiadaj ju w rasie pewn szla-

chetn dystynkcy i wytworno formy, do tego przy-
chodzi praca niezmiernie sumienna i wytrwaa. Wymaga-
jc wiele od innych, wymagaj tyle od siebie samych
(u nas! ach u nas inaczej!). W sdach powcigliwi. —
Jeeli na Salonie wisi obraz pierwszej klasy, un clou«
a grupa modych w skupieniu przed nim stoi, to nigdy
si nie usyszy wicej jak: »Oui ! c'est assez dróle ! ^ (sic!),

albo »I1 est tres fort ce bonhomme la«. Co jest w szkole

francuskiej ciekawem i charakterystycznem i co j prze-

dewszystkiem róni od niemieckiej, to powaga, z jak si
traktuje prac przez trzy kwadranse jednej godziny, a sza-

lona petua modoci, figlów i dowcipu, wesoo przez
kwadrans pauzy. L'esprit gaulois puszcza rakiety koncep-
tów, do których ich liczny i gitki jzyk tak si nadaje;

reakcya modych temperamentów po skupieniu wszystkich
wadz umysowych po godzinie pracy daje sobie folg
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czasem w formie skandalizujcej le bon bourgeois, ale ni-

gdy nie pozbawionej soli atyckiej.

W Monachium, jake byo inaczej ! Ledwie pauza

nastpi, naciga jeden i drugi peleryn i kapelusz z wiel-

kiemi skrzydami: »Wohin gehst du«? »Jo in's Hofbrau«,

i smutni, milczcy id wlewa w siebie »a Maass« tego

cikiego, usypiajcego trunku.

Za moich studenckich czasów sztuka francuska staa

u zenitu i ycz jej tylko jako jej gorcy wielbiciel, aby

zawsze, po wiek wieków, miaa podobne zastpy starych

i takie kadry modej rezerwy na zastpienie tamtych, jak

je wtenczas miaa.

Ze starych: Meissonnier, Cabanel, Carolus Duran, Bon-

nat, Baudry Alphonse de Neuville, Munkacsy, Benjamin

Constant Lefebvre, Puvis de Chavannes, Yibert, Bouguereau,

Chaplin, Guillement Jacquet, Dubuffe, Jean Paul Laurens,

Mile Jacuemart, Harpignies , Colin, Diaz, Duez i t. d.

a ten zastp modych: Besnard Clairin, Bontet de Mar-

wel, Dagnan - Bouveret, Maxence, Detaille, Rochegrosse,

Gervex, Flameng, Aime Morot. Z Polaków: Chemoski
u szczytu powodzenia, Axentowicz, Malczewski Jacek i ja,

jeszcze nieznani i pierwsze kroki stawiajcy.

W tym czasie zdarzyo si, e mimowoli staem si

na 24 godzin bohaterem dnia w Paryu. Na kilkadziesit

dzienników, wychodzcych z pod prasy dwa razy dziennie,

wszystkie bardzo sympatycznie pisay o moim »coup

de tete«.

Uprosiem jedne z adniejszych modych aktorek pa-

ryskich, aby mi pozowaa do portretu. Panna Fifine (Ce-

lin Delesy) nie miaa ani talentu ani gosu, ale toalety

przeliczne, a sama bya tak adn, jak paryanki niemi

by potrafi. Zgodzia si z ochot. Wielki portret »en
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pied«, malowany pod wpywem naturalnie Bonnafa w ter-

minie odstawiem na Salon, mieszczcy si jeszcze au

Palais de Tlndustrie na Champs Elysees. Wkrótce odebraem
zawiadomienie, e mój portret zosta przyjty z prawem
do cimais'y. Rado moja i mojego modelu bya tak wielk,

jak te i znikom.

Sous - secretaire d'Etat aux Beaux Arts w ministe-

ryum owiaty by wtenczas wieo mianowany pan Tur-

quet. Czy to dlatego, e hasem wówczas ogólnem w Pa-

ryu byo: place aux jeunes ! (miejsce dla modycli!) czy

te w cici stania si popularnym, wpyn na jury, aby

mniej bezwzgldnie i surowo postpowao. Jury w jego

myl postpujc, przyjo siedem tysicy obrazów, pod-

czas gdy dotd maksimum miejsca byo na cztery tysice.

Rzecz prosta, e wszystkie wielkie pótniska, które

nie miay dla swoich autorów protekcyi w onie komisyi

wieszajcej, szy albo het, gdzie pod sufit, albo, jeeli

wyranie byy na cimaise przeznaczone, wieszano w ga-

leryi wewntrznej, gdzie przedtem (i po mojej historyi

take) tylko rzeby wystawiano. Do galeryi tej wpada
wiato przez ogromne kolorowe witrae, przedstawiajce

jakie alegorye przemysu i sztuki.

W dzie vernissage'u panna Fifine, z któr potem

w gronie bliszych kolegów i ich, równie modych, a-

dnych i licznie ubranych przyjacióek, mielimy je nia-

danie, jak tradycya kae chez Ledoyen, czekaa na mnie

u wejcia. Gorczkowy ruch w salach, ogromne drabiny

na kókach przesuwaj si z sali do sali, silny zapach wer-

niksu, mnóstwo ludzi w bluzach, a jako publiczno, to

co Pary ma najwybitniejszego, wic protektorowie sztuki

jak Mr Goupil i Mr Sedelmayer (te czeskiego malarza

Brozika); sawy wiatowe jak Lesseps i Gounod, Sara Bern-
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hard i Marie Baskirtscheff, finansici: Rotschild i Ephrussi,

Meissonnier, Marceau, Mercie, sztuka malarska i rzeba

wreszcie falanga cudnych a utalentowanych kobiet ze

wszystkich teatrów paryskich, Sophie Croisette, Granier,

Jeanne Hading, Milly Meier, Judic, Marie Magnier.

Szukamy mojego portretu z coraz wikszym niepo-

kojem, bo co chwila, albo który z zaaferowanych kole-

gów przebiegajc mimo, rzuca mi w przelocie : »pas de

veine, mon vieux, elle n'est pas mai, ta toile, mais tres mai

placee (nie masz szczcia mój stary — nawiasem mó-

wic, miaem wanie okrgo 20 lat — nieze twoje pótno,

ale le wisi), albo te który z marchands de couleurs

z mojego quartier czul si w obowizku wyraa mi

swoje kondolencye. To wszystko doprowadzio mnie ju
do ostatniej desperacyi, a tymczasem wszystkie sale prze-

leciawszy, portretu znale nie moemy.
Spostrzegam wreszcie pana Calteaux Bargue, mojego

dostawc farb i pócien, pyszny typ prowansalski, chwy-

tam go i pytam czy nie wie, gdzie jest mój portret. —
»Mon cher monsieur Cossac (w ten bowiem sposób upro-

szczono w Paryu pisowni mojego nazwiska), certaine-

ment je le sais, mais je n'ose pas vous y conduire. Tenez,

allez vous meme, c'est la bas a cóte du salon carre mais

dehors!<< — Comment dehors? — pytam. Mais oui, dans

la galerie exterieure!« — (» Kochany panie Kossak, natu-

ralnie, e wiem, ale nie miem pana tam prowadzi, id
pan sam, to tam, tu obok sali honorowej ale na dwo-

rze! ;
— Jak to na dworze? — »A tak, w galeryi zewn-

trznej ).

Nie miem spojrze na orygina, wiem e idzie przy

mnie, równie przybita jak ja, zdecydowani wychyli czar

goryczy do dna — idziemy... Jest! Boe! có to za
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ohyda! W blasku majowego soca, wpadajcego przez

kolorcwe witrae, cign si smugi kolorowe, w których

miryady atomów kurzu tacuj, to wszystko koncentruje

si na cianie, na której midzy innymi wisi take mój

portret. Panna Fifine ma pó twarzy ótej a drugie pól

fioletowej, biust dekoltowany amarantowy, a brzuszek zie-

lony (vert emeraude) potwór! olbrzymia jaka papuga...

Dzi miej si, wspominajc moj pracowit modo i jej

czarne, jak mi si wtenczas zdawao, godziny, ale owego

dnia nie byo mi do miechu.

Upokorzony, zrozpaczony, w odrtwieniu sucham

bezlitosnych konceptów starszych kolegów: »Qu'est ce

que cette horreur la?« (co to za ohyda). »Mon cher — od-

powiada drugi, patrzc w katalogu, >;c'est le portrait de

Mile Celin D. du theatre des Nouveautes. — Elle est

delicieuse tout simplement, le bon roi Henri IV, qui aimait

le ventre saint gris, en la voyant ne jurerait plus que par

le ventre saint vert «. (Zachwycajca ! gdyby dobry król

Henryk IV j pozna, to nie klby ju na szary brzuch —
oryginalny a znany wykrzyknik czsto przez króla uy-
wany — ale na zielony). Spada to wraz z innymi kon-

ceptami na moj nieszczsn gow... a tam za cian
tylu szczliwych; Bastien Lepage, bohater dnia ze swoj
Joann d'Arc i portretem Sary Bernhard, Aime Morot

ze swoim cudnym portretem konnym swojej bratowej,

panny Gerome... Rozpacz mnie ogarnia bezgraniczna, zwra-

cam si do nieszczsnej towarzyszki mojej... z pod py-

sznego kapelusza i strusich piór, spywaj po policzkach

rzsiste zy ju chyba dawno, bo chusteczka przy oczach

mokra zupenie... Dosy tej mki, za jakbd cen precz

z tem pótnem ! Wanie dwóch ludzi w bluzach, woajc:
»Attention!« popychaj ogromn drabin. — Arretez s'il
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vous plait ! — woam.— Monsieur veut avoir son tableau

verni? — Cest cela precisement — odpowiadam — mais

avant tout pretez moi votre couteau. (yczy pan sobie

werniksowa swój obraz? Wanie, ale przedewszystkiem

poyczcie mi noa). Mais comment donc avec plaisir«,

i daje mi potny scyzoryk. Kazaem drabin przystawi,

szybko na ni si wdrapuj, a do wysokoci górnego

brzegu, zaczynam wzdu ramy rzeza po pótnie nie ba-

czc, czy równo, czy krzywo, byleby spado z ramy.

Tymczasem modzi malarze i robotnicy w bluzach

rozbiegli si po innych salach, rozpuszczajc wie: qu'il

y a la un dróle de coco, qui decoupe sa toile du cadre,

venez voir c'est tres rigolo < (jest tam zabawny facet, co

wycina z ramy swój obraz — chodcie, bdzie heca !) Za-

nim tpym noem odrzezaem poow tego, bd co bd
duego pótna, zobaczyem z wysokoci drabiny zbit ju
cib pa i panów.

Tak jak przed chwil kpiono sobie z mego nieszcz-

snego portretu, tak teraz wszyscy po mojej stronie sta-

nli: II a raison le jeune homme! — mówi jaki kobiecy

gos — et voila comment on nous traite, nous qui ne

sommes pas les cocos cheris de monsieur Lafenestre (dy-

rektor salonu). On nous met dans la cour pour que les

sucreries de monsieur Bouguereau i de Chaplin aient de

Tespace, c'est une vraie honte« — powiada jaki wochaty

i brodaty malkontent malarz. (Oto jak nas tutaj traktuj,

nas, co nie jestemy faworytkami pana Lafenestra, wyrzu-

caj nas na podwórze, bo sodkoci pana Bouguereau i pana

Chaplin potrzebuj duo swobodnego miejsca naokoo,

a to wstyd!).

Z szelestem zsuno si wreszcie pótno na podog,
raptem mae z poszarpanymi brzegami, ale wreszcie uwol-
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nione od tych zabójczych, kolorowych promieni. Zwin-
em je w rulon i wyszedem z niem pod pach, nie za-

trzymywany przez nikogo. Byem pierwszym, co nie chcia

by na Salonie, ale nie zdawaem sobie zupenie sprawy,

e to wanie byo najlepsz reklam, jak w Paryu mo-

na na siebie zwróci uwag. Mylaem wicej o tem, co

za proces psychiczny odbywa si w gowie panny Fifine.

Jeszcze tego samego wieczoru o jego wyniku si dowie-

dziaem, nie chciaa mnie wicej widzie na oczy. Tym-
czasem, gdy jeszcze bezradny i zdesperowany stoj z tym

nieszczsnym rulonem przed gmachem wystawy, wypada

z westibulu jeden z najmilszych i najdowcipniejszych lu-

dzi owego czasu, znakomity belletrysta Aurelien Sholl.

Je vous attrappe a temps Cossak, c'est bien ce, que

vous avez fait, mon ami, c'est tres bien, mais ii s'agit

maintenant de ne pas rester la les bras ballants. Venez

avec moi, nous allons rediger une lettre a monsieur Tur-

quet, et je vais la faire passer dans tous les journeaux

du soir«. (Dobrze, e pana jeszcze zapaem, doskonale

pan zrobie, bardzo dobrze, mój przyjacielu, lecz teraz

idzie o to, aby nie sta tu z zaoonemi rkami. Chod
pan ze mn, zredagujemy list do pana Turuet, a moja

rzecz, aby by dzi zamieszczony we wszystkich dzienni-

kach wieczornych).

Po niadaniu, au cafe Tortoni, gdzie koo pitej caa

paryska prasa na aperitif si schodzia i nawzajem poda-

wali sobie korespondenci i reporterzy najwiesze wiado-

moci lokalne, podyktowa mi Sholl list krótki i wzo-
waty, który przy caej swej pompatycznej powadze ko-
czy si frazesem penym tego esprit gouailleur<, który

zaaplikowany, szczególniej pod adresem jakiej figury rz-

dowej, ma w Paryu zawsze ogromne powodzenie.
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List ten, dyktowany przez Aurelien SholFa, odpisali za-

raz korespondenci wszystkich pism paryskich. Najniezasu-

eniej uchodziem po tem pour un homme d'esprit, a sprawa

caa nabraa ogromnego rozgosu.

List ten brzmia dosownie, jak nastpuje:

A Monsieur le Sous-secretaire d'Etat aux Beaux Arts

Edmond Turquet! Apres avoir figur deux fois au Salon,

j'ai envoye cette annee un portrait de femme grandeur na-

turelle en pied. Ce portrait a ete recu dans la premier

cathegorie. Quelle n'a pas ete ma stupefaction en voyant

ce matin mon portrait place dans un faux jour vis a vis

d'une fenetre multicolore, qui s'y refletait et en changeait

totalement Taspect. Apres avoir vainement tente de faire

parvenir jusqu'a vous mon humble reclamation, ja'i fait ce

que tout artiste, qui se respecte eut fait a ma place: ja'i

enleve la toile en laissant le cadre se debattre avec le

vitrail

!

Agreez Monsieur le Sous-secretaire d'Etat rexpression

de mes sentiments les plus distingues. Kossak.

(Po dwukrotnem wystawianiu w Salonie, posaem
tego roku portret kobiecy naturalnej wielkoci w caej fi-

gurze. Portret ten zosta przyjty w pierwszej kategoryi.

Jake wielkiem byo dzisiejszego ranka moje zdumienie,

gdy spostrzegem mój obraz w faszywem wietle, na-

prost kolorowego okna, które si w nim odbijao i zmie-

niao zupenie jego wygld.

Po bezowocnej próbie dotarcia z moj reklamacy a
do Pana, uczyniem to, co kady szanujcy si artysta

byby na mojem miejscu uczyni — zabraem pótno, po-

zostawiajc ramie dalsz walk ze szkem).
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w roku 1886 wystawiem w Kiinstlerhauzie wiede-

skim pierwszy raz jeden z moich obrazów, malowanych

pod wraeniem suby wojskowej. Wczesnym rankiem, na

tle róowego jeszcze nieba, pdz bataliony strzelców pie-

szych wprost na widza, do ataku na bagnety, oficer z tr-

baczem konno na przodzie. Figury byy pó naturalnej

wielkoci, wic i obraz do duy. Obraz ten do dzi

dnia jest jednym z ulubionych cesarza Franciszka Józefa,

wisi bowiem on sam jeden w jego cabinet de travail. Ten

sam obraz wspomnia przy pierwszem naszem spotkaniu

cesarz Wilhelm jako rzecz mojego pdzla, która mu wy-

jtkowo w pamici zostaa.

Jest zwyczaj w Kiinstlerhauzie, e najdostojniejszy

jego protektor, cesarz Franciszek Józef 1., osobicie co rok

otwiera wystaw wiosenn i termin otwarcia sam oznacza.

Prawie kady z wystawiajcych malarzy stoi niedaleko

swego obrazu, aby w razie gdyby cesarz objawi swoje

yczenie, by mu przedstawiono autora danego obrazu, by
zaraz pod rk. Powoany wanie w tym czasie jako

oficer rezerwowy, pojechaem na otwarcie wystawy w mun-

durze.

Nieznany nikomu osobicie, staem w tej sali, gdzie

wisia doskonale powieszony mój obraz i miaem w tej
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sali jedno z najmilszych wrae, które mi sowicie wiele

czarnych chwil malarskich wynagrodzio. Tylko koledzy

artyci, czytajc moje wspomnienia, zgodz si ze mn,
e najczarniejsze chwile w yciu artysty, to gdy na wy-

stawie obok innych, zobaczy swój wasny obraz i jasno

zdaje sobie spraw, e to rzecz chybiona i marna. A ile

takich chwil si przeywa.

Tego dnia za to miaem t wielk rado, e pano-

wie we frakach i biaych krawatach, wic artyci, bo oni

tylko s w gali, przelatujc przez sale, aby przed przy-

byciem cesarza cho jeszcze pobienie przejrze wystaw,

zatrzymywali si grupami przed moim obrazem, powra-

cali z innymi po raz drugi i nie przypuszczajc, aby ten

tam lieutenant od uanów by koleg malarzem, mówili

gono, co myleli. I mówili rzeczy malarskiemu uchu naj-

milsze.

Tymczasem co raz gstsze zastpy publicznoci za-

proszonej cigaj ku tej sali, coraz mniejszy gwar

w ssiedniej, wreszcie ministrowie, arcyksita zaczynaj

zapenia moj sal. Cesarz jest ju w sali obok, za chwil

bdzie tutaj. Po chwili, w paszczu jeneraa i oficerskiej

codziennej czapce, wchodzi; obok niego komitet Kiinst-

lerhauzu, malarze i rzebiarze. Gdy tylko cesarz wszed
do mojej sali i pobienem najpierw spojrzeniem obj
jej cao, zaraz spostrzeg ulubione mu barwy strzel-

ców pieszych i chwil oko jego zatrzymao si na nich,

poniewa jednak komitet skrupulatnie prowadzi cesarza

od obrazu do obrazu, wic do dugo trwao, nim do-

szed do mojego. Nareszcie stan i ywo zacz z mala-

rzem Felixem, patrzc na mój obraz, rozmawia. Po chwili

za, rozgldajc si dokoa, zapyta komitetowych, czy

autor jest obecnym. Na to wystpiem z tumu publiczno-
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ci i stanem przed cesarzem w pozycyi przepisowej,

czapka uaska w prawem, szabla w lewem rku. Widzia-

em przez mgnienie oka, jak to nieoczekiwane zjawisko

malarza - onierza ucieszyo cesarza; jakby promie soca
przelecia po twarzy tego, tak bezgranicznie przywiza-

nego do swojego wojska monarchy. Pyta mnie wic ce-

sarz, czy jestem synem Juliusza, gdzie suyem, gdzie si

uczyem, a tak widoczn bya rado cesarza i z obrazu

i z tego, e autor jest jego oficerem, e komitetowi, gdy

si to skoczyo, ciskajc mi rk, szeptali: > Ihr Bild ist

von Seiner Majestat angekauft <. — I w samej rzeczy je-

szcze tego dnia na ramie wisia napis, e obraz zosta

zakupiony przez Najjaniejszego Pana.

Wkrótce potem, bo w jesieni tego samego roku otrzy-

maem przez ks. Turn-Taxis, w. koniuszego dworu, zapro-

szenie na polowania par force w Godóllo.

Gódólló pod Budapesztem, jest tak jak Lainz pod

Wiedniem myliwsk rezydency cesarsk, cesarzowi ró-

wnie mi jak Lainz, w obu przebywa clitniej, ni w wiel-

kim ale zimnym Sciónbrunnie, albo jeszcze smutniejszym

Burgu.

Towarzystwo myliwskie w Budapeszcie, którego

pierwszym akcyonaryuszem jest cesarz a raczej król (niech

Pan Bóg broni zapomnie o tem, na Wgrzech uwaaj
to za osobist obraz), skada si wycznie z arystokra-

cyi wgierskiej, oprócz kilku wielkich panów austryackich.

Gocie cesarza maj swoje kwatery w poblizkiem

Kapostas Megyar, gdzie si te znajduj stajnie myliw-

skie cesarskie i paacyk hr. Niki Esterhazy (master of the

hounds, szefa polowa).
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Wielcy panowie wgierscy przyjedaj ze swoich

paaców w Budapeszcie powozami, dzi automobilami, na

miejsce zboru, gdzie ich konie i suba ju oczekuj.

Od dziecka jedziem konno i byem namitnym
jedcem, polowaem duo z chartami potem ju na tre-

nowanych koniach do dugich galopów w Pawowicach

w Ksistwie Poznaskiem i na Podolu, jednak dopiero

w Gódólo zobaczyem polowania par force w wielkim

stylu, w caej swej wspaniaoci.

I chocia póniej polowaem z meute' cesarza Wil-

helma i w Anglii, to nigdy ju nie widziaem nic pikniej-

szego jako konie, jedcy i psy, oprócz w jednych Antoninach

hr. Józefa Potockiego. Tam jedynie, tak jak w Gódolló,

wszystko nietylko e jest bez zarzutu, ale posiada t ce-

ch doskonaego wykoczenia w najmniejszych szczegó-

ach. Od buta dojedacza (whip) zaczwszy, a skoczyw-

szy na myliwskiem osiodaniu i okieznaniu konia, wszystko

jest zupenie tej samej klasy co na samym mistrzu polo-

wa (master) i na jego koniu. Wszystko ma ten krój an-

gielski, robicy z buta przedmiot estetyczny, naturalnie

dla tych, co t estetyk odczuwaj. Wszystkie konie s
importowane, tak w Antoninach jak w Gódolló, z hiandyi.

Tak samo przepyszny rozlegy teren na Wgrzech jak na

Podolu, tylko przeszkody, szczególniej tak zwane cianki

podolskie robi teren antoniski znacznie niebezpieczniej-

szym.

Godzina 10. rano. Mgy jesienne opadaj, blade soce
zaczyna zoci ju zrudziae winnice, any czarnoziemu

i kpki brzóz. The meet (zbór) jest dzi pod Palota. Pa-

lota jest stacy kolei midzy Pesztem a Gódolló. Grupy
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panów w czerwonych surdutach, czarnych cylindrach, bia-

ych breeches (spodniach) i w butach ze sztylpami. Nie-

którzy w szubach narzuconych, tupi o ziemi, bo pa-

dziernikowe soce jeszcze nie grzeje. Ci panowie, to

wielkie rody wgierskie; najwicej reprezentantów midzy
nimi maj rody Esterhazych i Andrassych, bo oto hr.

Niki, Tony, Manu, Miki, Moritz Esterhazowie; Aladar,

Gyulay, Tivadar i Geza Andrassowie, dalej hr. Nadasdy,

hr. Csekonics, hr. Teleky, Blaskowitsch, bar. Genmingen
(mój pukownik I-go puku uanów, dzielny onierz, ale

w historyi 63. roku niesympatycznie zapisany, bo ciki
by dla powstaców, przechodzcych granic).

Opodal kilkadziesit koni wierzchowych w kocach,

trzymanych przez stajennych. Prawie wszystkie irlandzkie;

na pierwszy rzut oka wida krótkie, mocne nogi, szeroko

rozstawione, zady i krzye potne, zbudowane nieco jak

rasowe buldogi, a jednak pikne si i harmoni caej

struktury. Prawie wszystkie golone.

Jeszcze nieco dalej, na wzgórku, na tle brzozowego
gaiku, ju zupenie w socu jesiennem, obraz drgajcy
najcudniejszemi barwami: kilkadziesit psów angielskich

foxhounds, jeden jak drugi, óte by, z piknemi czarnemi

oczyma, jedna albo dwie due czarne plamy na grzbiecie,

zreszt wszystko biae. Zdenerwowane, niecierpliwie ma-
chajce kilkudziesiciu ogonami, dygoc z pasyi myliw-
skiej, ale karne i posuszne, bo nad nimi stoi trzech jed-
ców na siwych koniach take irlandzkich. Jak bogowie
greccy, tak zbudowani i zgrabni ci Anglicy: Mr. Som-
mers houndsman, Mr. Haberfield, pierwszy whip, Allain

whip (dojedacz) drugi. W rkach maj dugie baty

angielskie (whip — std dosowne tómaczenie byoby:
»pierwszy bat, drugi bat ). Niech tylko który z psów za-
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warczy na drugiego, albo cokolwiekbd nadprogramo-

wego sobie pozwoli, w tej chwili, jak strza, spada koniec

bata: Study! Struggler!« albo »Go back ! Miss Douglas«.

(baczno Bojownik ! nazad ! Miss Douglas !). Tymcza-

sem liczne psy dr z emocyi jak w febrze, ale siedz

z nastawionemi uszami, z ogromn i powan uwag za-

patrzone w dal ku Gódóllo. Anglicy take tam patrz,

jest za pi minut dziesita, za trzy minuty z tego tam

lasu Karolyich na horyzoncie wysunie si powóz cesarza,

w dwie minuty potem bdzie tutaj. Punktualno cesarza

Franciszka Józefa 1. jest tak nadzwyczajn i tak znan, e
jego spónienie si o kwadrans wywoaoby naprawd po-

wany niepokój, e si jaki wypadek zdarzy.

Rzeczywicie na par minut przed dziesit, wyjeda
szalonym kusem o najpikniejszej akcyi, z wyrzutami nóg

fenomenalnymi, jedna czwórka siwych Lipitzanerów, wnet

druga i trzecia. Chód tych dwunastu penej krwi ara-

bów jest taki, e wszyscy patrzymy, nie mogc oczu ode-

rwa. W pierwszym powozie cesarz i ks. Rudolf Lichten-

stein, w drugim arcyksina Gizella ze swoim adjutantem

w mundurze chevauxleger'ów bawarskich, baronem Perfall.

W trzecim hr. Kaunitz i ks. Windischgraetz. W milcze-

niu wszyscy odkryli gowy, cesarz rano wyskoczy z po-

wozu, uprzejmie naokoo si odkonil i, zrzuciwszy bo-

brow dach, smuky i zgrabny, cho ju zupenie siwy,

zapali cygaro. W teje chwili zjawiy si w rkach my-

liwych papieronice, dymki niebieskie zaczy si cign,
a gwar rozmowy i swoboda ruchów ustpia etykietalnej

ciszy powitania.

Nadmieni musz ten szczegó, interesujcy wpraw-

dzie tylko specyalistów, e przepisany dress« dla wszyst-

kich by cylinder, czerwony, dugi surdut na jeden rzd
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guzików, biae breeches i buty ze sztylpami, dla wszyst-

kich czonków towarzystwa. My, zaproszeni, nie posiada-

jcy le bouton (guzika z monogramem danego towa-

rzystwa myliwskiego), tak samo cylinder czarny, biae

breecies i buty ze sztylpami, ale surdut bronzowy lub

ciemnozielony. Jedyny z gentlemanów w dokejce czar-

nej, to master hr. Estertiazy, a oprócz niego houndsmann

i whip'y.

Cesarz skin rk, przyprowadzono mu konia; mam
go do dzi dnia w oczach. By to ogromny szpak, nazy-

wa si »Limerick«. Przepyszny ko, od razu mi si po-

doba, ale dopiero po polowaniu patrzaem na niego z ad-

miracy dla jego cnót. Równoczenie z cesarzem, i my
wszyscy siedzielimy na koniach. Mnie dano tego dnia

liczn irlandzk klacz. Opowiada mi o niej »Jagdberei-

ter« cesarza, Freyer, e cesarz raz w yciu tylko na niej

siedzia. Pojecha do Prateru na spacer, wyskoczy jaki

rattler, klacz si sposzya, z alei wirowej skoczya na

asfalt, polizgna si i potkna. To do — zwichna
karyer na zawsze. Cesarz Franciszek Józef I. uwaa,

e jest do wielkim panem i do paci za konie, aby

mu si nie poszyy i nie potykay.

Siedz na tej licznej klaczy, trzymajc si na szarym

kocu, i widz przed nami jakie ozy i wikliny. Na-

okoo tych wiklin na maych, ale szerokich wgierskich

polo - poneys srokatych , kilku jedców w ciemnozielo-

nych surdutach, ze szpadlami o niklowych okuciach w skó-

rzanych futeraach przewieszonemi przez plecy, jak kara-

binki. Nie wygoleni jak Anglicy, wsate marsowe typy,

na swoich srokaczach, robi kapitalne wraenie. Czapki,

buty i spodnie na nich zreszt zupenie jak na Anglikach.

Wjedaj w te ozy, aby z nich lisa wystraszy.
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Wszyscy stanli, widz take i cesarza wród czer-

wonych surdutów. Wanie odwraca si nieco na siodle

w i moim kierunku patrzc, uprzejmie rk kogo pozdra-

wia. Nie przypuszczajc ani chwili, e to pod moim adre-

sem, przekonany, e za mn ten kto stoi , tem miem
powitaniem zaszczycony, ogldam si poza siebie, niema

nikogo. Cesarz za, widocznie tem rozbawiony, rusza ko-

niem ku mnie: ; Mio mi pana tu widzie, mam nadziej,

e bdziemy dzi mieli pikne polowanie, mamy dobry

»send" (wiatr, witerunek zaleny od suchoci albo wilgoci

terenu), sdz, e i z tego konia, na którym pan sie-

dzisz, bdziesz zadowolonym. Miaem ochot odpowiedzie:

Miociwy Panie, znam si na koniach, ja z niego ju
tak jestem zadowolony, ebym z niego wogóle nie zsiad

a w mojej stajni w Krakowie.

Tymczasem ruszono lisa z wikliny, rozlegy si okrzyki

Tally ho ! taiy ho ! foxhounds zaskowyczay i ruszyy

szalonem tempem za nim. Ogromny lis, machn par
razy kit i znik za jak winnic, szybszy od psów, po-

pdzi w wiat. Teraz lec po jego tropie, nosy róowe
jak trufle blizko ziemi, ogony biae wyprone, pdzi to

wszystko wród okrzyków trzech Anglików i gosu trbki,

jak huragan, a powietrze wiszczy, Przedemn mur jed-
ców, moja klacz idzie jak maszyna równym, dugim swo-

bodnym galopem, czuj, e z mojej wagi nic sobie nie

robi... Mija pó godziny, my galopujemy wci tem sa-

mem tempem... mija drugie pó godziny, z koni lec paty

piany jak kaway waty, z mojej klaczy take, ale idzie

cigle wieo, parskajc wesoo w takt kadego skoku.

Dostaj gorczki, zdaje mi si, e to ju nie jawa, halucy-

nacya raczej jaka... godzin galopowa!? Jedców coraz

mniej, ju midzy mn a cesarzem coraz mniejsza prze-



strze, nie popuszcz ju cesarskiego konia. Hurry up

!

hurry up ! — krzycz Anglicy. >Limerick« przesadzi

olbrzymim skokiem co wysokiego, cesarz przelicznie do-

siedzia, sadz i ja pot wysoki, z pótora metra!... »Go
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on ! go on ! hurry up !« coraz czciej sycha. Sabsze psy

ju potrzebuj zaclity, ozory róowe z wiatrem jalc

szmatl<i z pysl<ów powiewaj. Nie widz ju arcylcsinej,

nie widz wielu starszyci panów, byo nas ze szedzie-

siciu, a teraz moe trzydziestu. Mniejsza z tern, ae co

to tal<iego!? Wiatr wiszczc, niesie mi jal<i piew clio-

ralny, przed nami ioryzont zaml<nity alej jakich starych

drzew... piew coraz wyraniejszy... pewnie to szkoa

wiejska hymn dla króla Wgier piewa, (myl sobie),

a zreszt co mnie to obchodzi, aleja ju tu, stare, ro-

sochate lipy gsto koo siebie... Limerick sadzi znowu,

»go on !« sadz i ja, klacz skacze jak anio, krew j po-

nosi, oszalelimy oboje. Jezusie Maryo! a to co? — Na
lewo i na prawo przeraone chopita z ksikami w r-

kach, aobna czarna jaka ciba, cesarz przedemn, nie

mogc, widocznie dla braku miejsca, wstrzyma konia, p-
dzi na drugi rów, uniósszy tylko cylindra, a ja widz...

widz najwyraniej trumn, niesion na ramionach czte-

rech czarnych ludzi, i psy pomidzy ich nogami pod

trumn, pdzce za tropem. Przesadziem drugi rów i do-

gnaem cesarza. Lipy nam pogrzeb zasaniay. Nie byo
to pewnie cesarzowi miem, ale jako kontrast malarski

ruchu, koloru i ycia, z t czarn mierci, nie zapomniany

dla mnie obraz.

Za ycia . p. arcyksicia Ottona, opowiadano, e
kiedy skaka konno przez trumn, nie wiem o tem nic

pewnego, nie chciabym jednak, aby ten epizod, który wi-

dziaem, identyfikowano z tamtym, przy którym nie

byem.

Pdzimy teraz ozimin, cikie bryy czarnoziemu lec

z pod kopyt poprzedzajcych koni na bardzo ju nieli-

czne, czerwone surduty.
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Z oziminy prowadzi trop w miody lasek, zarosy g-
szczem. Psy ju w nim zginy, ju i Anglicy do niego

wpadli, Limerick sadzi znowu przez pot od lasku, tu za

nim sadz ja, przedemn zbita gszcz, oczy rk zakry-

wam przed gaziami, co mnie ukuo w kolano, ga
jaka iukna w plecy. Gszcz rzednieje, cesarz na Lime-

ricku cigle przedemn i cigle tem samem tempem ga-

lopuje; cylinder siedzi prosto, z brawur i zrcznoci
ogromn przewija si midzy pniami drzew, wprawdzie

modycli, ale do silnych, aby strzaska kolano, gdyby

si o nie zawadzio.

Znowu otwarty teren i ziele oziminy, sycha tr-

bienie i skomlenie, skrcamy poza przebyty ju lasek

i w poudniowem
,
jesiennem socu, widz zbit mas

psów; ogonami do góry machaj, by podniesione, sko-

wyt i szczekanie przeraliwe, wszystkie oczy i pyski zwró-

cone w jeden punkt. W rodku stoi houndsman, w pra-

wem rku trzyma rozpuszczony srogi bat, lew podniós

w gór za kark lisa, wspaniaa kita zwiesza si bezwad-

dnie, ona to jest tym punktem rodkowym, dymicych

paszcz, wywieszonych ozorów i krwi nabiegych psich

oczów. Whip'y zeskoczyli ju z koni. »Go away Adonis!

go back Killhim !« co chwila bat strzela w zbit grup
i zawsze w winowajc. Psy rozbestwione chc lisiej krwi,

s teraz tak ze, e tylko Anglicy mog bezkarnie smaga,

kopa nieposusznych, innego byyby w stanie rozszarpa.

Cesarz ju zsiada, zeskakuj i ja... patrz na t dzieln

klacz i kamieniej z przeraenia. . . przedewszystkiem scho-

wa si i nie pokazywa konia cesarzowi, adnie mu go

urzdziem ! Na zadzie, po obu stronach wielkie plamy

czerwone, na jednej opatce trzecia ogromna. W despe-

racyi, bo jestem pewien, e mi ju konia ze stajni cesar-
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skiej na polowanie wicej nie dadz, cign koby w krzaki

i strapiony myl nad tern, co teraz czyni. Ta liczna

siwa klacz, wyglda teraz jak krowa dolno-fryzyjska czer-

wono-srokata. Sysz, e kto mnie woa, to podpukow-
nik Berzewicsy, jeden z koniuszycli cesarskich. » Gdzie si
pan ctiowasz, cesarz si o pana pyta«. Desperackim ru-

chem wskazuj na mojego konia. — »Co, te plamy

pana tak martwi!? — Ale to gupstwo, ciernie j w g-
szczu zadrasny i krew na pianie rozesza si jak na

bibule. Patrz pan< — i rkawiczk zacz ciera z a-

twoci ju zasch krwaw pian. — »Ale zostaw pan

troch tego, bo cesarz lubi jak si jedzie na wszystko «.

(»Seine Majestat haben es gern, wenn man schneidig rei-

tet«). Odetchnem i pobiegem ku cesarzowi, byo nas

wszystkich piciu z caej kompanii: Cesarz, ks. Lichten-

stein, ks. Windischgraetz, podpukownik Berzewicsy i ja.

Cesarz w doskonaym humorze, kaza sobie poda srebrny

flakon z Sherry Brandy i wypiwszy sam, poda nam czte-
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rem po kolei. Otarszy sumiastego, siwego wsa, rzek

do mnie: Sie iaben uns Gliick gebracit, Kossak, das

ist der schónste Run (galop myliwski), den wir iiber-

liaupt hatten«. (Przyniose nam pan szczcie, to najpi-

kniejszy »run jakimy wogóle tutaj mieli). Run ten trwa

godzin i czterdzieci minut.

Wieczorem przy czarnej kawie, w Kapostas Megyar,

zbliy si do mnie podpukownik Berzewicsy i bardzo

seryo owiadczy, e ma mi do zakomunikowania co
niezmiernie zaszczytnego: » Najjaniejszy pan po dzisiej-

szem polowaniu zapyta mnie: — Wo hat denn der Kos-

sak so reiten gelernt, er ist ja ein Terrainreiter erster Klasse,

dass er ein Jahr in einem Cavallerie - Regimente gedient

hat, dass ist ja gar nichts«... — »Majestat« — odpowie-

dziaem, mówi do mnie Berzewicsy — er ist ein Stock-

pole das sciónste Cavallerie-Material von Geburt, ausser-

dem wie die meisten jungen Poen, ist er warscheinlich

ais Kind schon geritten«. (» Gdzie Kossak tak si jedzi na-

uczy? — przecie to jedziec w terenie pierwszej klasy,

a to, e rok suy w puku kawaeryi, to przecie nic«.

» Najjaniejszy panie, jest Polakiem penej krwi, najpi-

kniejszy kawaleryjski materya z urodzenia, przytem wi-

kszo modych ludzi w Polsce ju od dziecka jedzi konno «).

Oczywicie, sowa te, z ust takiego jedca a wadcy,

posiadajcego najpierwsz kawalery wiata, byy i s mi

zawsze pamitne.

Rezultatem tej wysokiej opinii o mojej jedzie byo
to, e zaczto mi dawa coraz trudniejsze, coraz wicej

nerwowe konie. Byy one wszystkie albo importowane
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albo penej krwi z cesarskich stadnin, niektóre jednak po-

trzeboway niesyclianie lekkiej rki, bo na widok czerwo-

nych surdutów i na gos trbki houndsmana po prostu sza-

lay i w pianie byy cae, zanim si do cover przyjechao

(cover, po angielsku, oznacza miejsce, gdzie lis jest upa-

trzonym). Dwa razy w tygodniu byo foxhunting (polo-

wanie na lisa), co sobota za na jelenia (stag hunting).

Jele ucieka jeszcze prdzej od lisa, ale gupszy, nie odpo-

czywa, tylko biegnie, póki moe tchu zapa, polowanie

jest krótszem (okoo trzech kwadransy) i hallali bardzo

przykrem, przynajmniej dla mnie. Biedny jele z wysa-

dzonemi na wierzch, krwi nabiegemi oczyma ju tylko

w kóko kusuje i wierzgajc racicami, opdza si roz-

wcieklonej psiarni; nadchodzi ratunek zwykle zapóny,

bo biedne jelenie serce pka z przekrwienia. Oto hounds-

man i whipy batami odpdzaj psy, jele natychmiast

pada, robic bokami i wywieszajc ozór. Nadjeda ta

sama drewniana klatka, z której go przed godzin pi-

knego i zdrowego na wolno zdradliw wypuszczono.

Wcigaj go jeszcze dyszcego do niej, ale rzadkim jest

wypadek, aby ywy do zwierzyca dojecha. Dwa razy

za w tygodniu polowano z maymi, angielskimi psami

(hariers) na zajce, cesarz jednak jak Hreczecha, za za-

jcem nie goni.



BERLIN





Przystpuj do okresu mojego ycia, który z wielu

wzgldów by moe najciekawszym tak przez wyjtkowe

warunki, w jakich te siedm lat przeyem, jak i przez lu-

dzi, z którymi si spotykaem i miaem do czynienia.

Pragn bardzo wyda te moje wspomnienia za ycia,

bo tylko yjcemu moliwem jest broni si od jakiego-

kolwiek zarzutu nieprawdy, a chociaby... bujnej imagi-

nacyi.

Pisz ca prawd, nie okraszam moich wspomnie

adnymi dodatkami.

Gdy na wystawie krajowej we Lwowie :>Racawice«,

rozgrzewajc serca i wywoujc entuzyazm, wykazay co

potrafi na tem polu, zaproponowa mi Faat, abym z nim

do spóki, w Berlinie, gdzie on ju ask cesarza Wil-

helma si cieszy, wykona panoram na tle ogólno-wia-

towem. Wybralimy Berezyn, mnie dajc pole figu-

ralne najbogatsze, jakie wymarzy sobie mona, Faatowi

za niegi, które tak rozumie i doskonale maluje. Te-

mat by gotów, szo teraz o kapita. Obliczylimy, e
potrzeba nam 80.000 zr. (160.000 koron). Suma ta bya

niemal w dziesi dni potem zebrana drog udziaów.

Zostawiajc Faatowi zajcie si budynkiem i stron te-
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chniczno-przygotowawcz, pojechaem na Litw, pozna
brzegi Berezyny. Towarzyszyli mi: Wywiórski i Puaski.

Przedtem jednak zwróciem si do arcliiwum ministerstwa

wojny w Wiedniu z prob o uyczenie mi wszystkicli

dzie, traktujcych! specyalnie o kampanii roku 1812.

Jako oficerowi austryackiemu , nietylko, e mi nie

odmówiono, ale przysano mi ogromn pak wielkoci

komody, szczelnie wypenion dzieami francuskiemi, nie-

mieckiemi i rosyjskiemi, dotyczcemi tej kampanii.

Zapoznaem si z tematem jak najdokadniej, bdc
za kompozycy figuraln sam odpowiedzialnym, bo Faat

tylko pejza i jeden most sobie wybra. Zdecydowaem si

z tej trzydniowej tragedyi dziejowej wybra »dzie drugi

i drug godzin popoudniu «. — Szo wic teraz o to,

aby stanwszy na terenie, wybra miejsce, z którego pu-

bliczno ma oglda panoram, i aby na kadym punkcie

widnokrgu, dziao si to, co w rzeczywistoci dnia tego

si dziao.

Po wielu próbach, wahaniach, dyskusyach, caa kom-

pozycya zostaa nareszcie skoczon i cztery wielkie pó-

tna, z których kade odpowiadao jednej ze stron wiata,

przeniesiono do budynku panoramicznego na Herwart-

strasse w Berlinie, gdzie tymczasem pótno zawieszono,

rusztowania olbrzymie zbudowano i ustawiono wielkie, e-
lazne prowizoryczne piece.

Zabralimy si rano do roboty. Faat wykona ton

pejzau, odpowiednio do pooenia soca, na czterech

akwarelach i zda dalsz prac Wywiórskiemu. Sam za,

wanie wtenczas zamianowany dyrektorem szkoy Sztuk

Piknych w Krakowie, wyjecha i od czasu do czasu, tylko

zjawia si na krótko.

Poniewa te szkice nieba i niegu byy doskonae,



a Wywiórski okaza si wymienitym pomocnikiem, wic
byem z tej kombinacyi zupenie zadowoony, i z caym
zapaem, z pomoc mego kuzyna, Kazimierza Puaskiego,

przeniosem ca kompozycy figuraln ze szkiców na

wiekie pótno.

Karyery w Berinie robi nie miaem zgoa zamiaru,

przekonany byem, e gdy tyko panoram skocz, na-

tycimiast Berlin opuszcz. Cesarza nie byem ciekawy

zobaczy nawet z daleka, a Faatowi jego aski nie zazdro-

ciem bynajmniej.

W zimie 1895 r. byo nas w tej olbrzymiej budowli

tyko trzecli : Puaski, Wywiórski i ja. Pomimo ogrom-

nyci pieców, rozgrzanych koksem do czerwonoci, byo
zimno i kady bra na siebie z lecych dla modeli ko-

styumów, co byo najcieplejszego. Ja miaem na sobie

kouszek strzelców konnych gwardyi, bardzo zasmaro-
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wane farbami spodnie i jak star sportow czapk na

gowie. O Faacie nie wiedziaem nic od dawna, przeko-

nany byem, e jest w Krakowie.

Przy drzwiacli od ulicy stao na stray dwu stró-

ów, jeden nazywa si Kauert, a drugi Scliulze; tym si

trzeba byo legitymowa, aby by wpuszczonym. Oni ró-

wnie po robocie czycili palety i pdzle, palili w piecach

i przynosili z niedalekiej restauracyi w poudnie jedzenie.

Ku memu zdziwieniu sysz, e jeden z nich otwiera

drzwi i wita wchodzcego w futrze, z pod którego biay

krawat wyglda, Faata: > Guten Tag, Herr Professor!«

Zdziwiony tem niespodziewanem zjawieniem si i tem

gala ubraniem o 10 godzinie rano, pytam Faata, co to

znaczy, na co on mnie znowu zapytuje, dlaczego ja nie

jestem we fraku? Ta ty mojego telegramu nie dosta?

Cesarz i cesarzowa o 11 -tej przyjad oglda panoram!

«

Odpowiedziaem, e nie wiem o niczem, adnej depeszy

nie odebrawszy, na przebieranie si czasu nie mam... jemu

pozostawiajc zaszczyt przyjcia cesarskiej pary w pano-

ramie. Zeszlimy z Puaskim i Wywiórskim z rusztowa,

schowalimy si pod podium, gdzie nas adne ludzkie

oko nie dopatrzy w naszych maskaradowych kostyumach

i, mic papierosy, czekalimy w milczeniu, a si ta pa-

rada na górze skoczy.

Wkrótce doszed nas z ulicy odgos kilku zajeda-

jcych powozów, poczem liczne kroki, szczk szabel i sze-

lest jedwabiów, ju nad naszemi gowami, posuwa si

krtemi, elaznemi schodami na podium. Nie upyno
dziesiciu minut, gdy kto szybko schodzi na dó i staje

przed nami, skulonymi z zimna. By to Faat. Prosi mnie

w imieniu cesarza na gór. Tomacz mu na migi, aby

nas na górze nie usyszano, e nie mog i w tym mie-
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sznym kostyumie i... e wogóle nie chc. Wreszcie mu
szepc: — Powiedz, e mnie niema <. — » Kiedy ten du-

re, Kauert powiedzia cesarzowi, e jeste . Rzeczywicie

cesarz wchodzc, zapyta stróów: Sind die beiden Her-

ren da?< — »Zu Befehl Majestat < odpowiedzieli.

Widz, e niema rady, zy i nastroszony id bardzo

niechtnie, Smutnemi dowiadczeniami w > Racawicach-

nauczony, wiem napewno, e tal< jalc tam, tak i tu bd
od wszellciej zasugi odsunitym i jalco podrzdny pomo-

cnik przedstawionym.

Wchodz na podium, widz kilka mundurów i kilka

pa. Ukoniem si, w tym stanie ducha pewno nie do
wytwornie, i stoj, czujc mieszno i tego huzarskiego
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kouszka i moich spodni, w których par razy siadem

na palecie, wic przypominay nieco tcz na bardzo bru-

dno-chmurnem niebie.

Cesarz podszed ku mnie i, wycigajc rk, ywo
przemówi: Es freut mich Kossak, Sie endich person-

lich kennen zu lernen; Ihre Bider kenne ich schon lange«.

I gdy ja, ju tracc moje wraenie miesznoci i zapomi-

najc o moich tczowych inexprymabach , raniej spoj-

rzaem mu w oczy, cign z wiekim ferworem: »Don-

nerwetter! bei Schute (salon sztuki bardzo uczszczany),

habe ich ein grosses Bid von Ihnen gesehen, es hiess

aus Ihren Kinderjahren. Da rennen die widen Baschkiren

durch eine Strasse Warschau's mit Yatagans im Maul

und Nahajkas in der Faust, ein famoses Bild. .. Dann bei

Ihrem Kaiser, im Schloss Lainz, in seinem Arbeitzimmer,

hangt ein Bid von Ihnen ! Da lauft zur Attaque eine

hellgraue Infanterie, der Offizier und der Trompeter zu

Pferde im Trb ! Wissen Sie, dass das Bild sein Lieb-

lingsbild ist? — Der Kaiser hat mir's sebst gesagt!...«

(Donnerwetter ! u Szutego widziaem raz wielki paski

obraz, nazywa si: Z moich lat dziecinnych. Pdz dzi-

kie baszkiry przez ulice Warszawy z kindaami w z-

bach a nahajkami w garci, kapitalny obraz ! Potem wi-

dziaem u paskiego cesarza, w zamku Lainz, w jego pra-

cowni, obraz take paskiego pdzla, szaroniebiescy strzelcy

lec do ataku, oficer i trbacz pdz kusem. — Czy wiesz

pan, e to jest ulubiony obraz cesarza Franciszka Józefa?

Cesarz mi to sam powiedzia).

Odrazu wrócia mi moja fantazya, gupstwo moje

spodnie, cesarzowa stoi opodal ze swojemi hofdamami,

Faat piknie ubrany przy nich, mniejsza z tem, — aby
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cesarzowi honory robi, musz si obróci teraz tyem do

tamtej grupy... bdzie skandal, ale to nie moja wina.

Zaczynamy od Studzianki, wprost której na lewym

brzegu Berezyny z cesarzem stoj, tómacz mu, dlaczego

z trzech dni tej tragedyi wybraem drugi, a mianowicie

dlatego, e w dzie pierwszy nie byo jeszcze bitwy. Witt-

genstein jeszcze arrieregarde'y ksicia (Yictor) de Beune
nie dogoni, a Tormasow i Czyczagow na drugim brzegu

oczekiwali wielkiej armii pod Borysowem, kilkanacie wiorst

wicej na poudnie. Drugiego dnia bya bitwa na obu

brzegach, bo i Wittgenstein dopad Yictora a na tej

stronie legia polska i wogóle cay piaty korpus (polski)

bi si z korpusem Czyczagowa.

Z mojego punktu widzenia jako onierza, uwaam prze-

praw przez Berezyn w tych okropnych warunkach za

rzecz niesychan, et la grand armee comme cele qui

a atteint son objectif (a wielk armi jako t, która swego

zadania dopia). Dzie trzeci za, by dniem klski ma-

ruderów i wóczgów, objuczonych skarbami Moskwy,

a tryumfem kozaków. Wielka armia ju maszerowaa ku

Smorgoniom. Tu musz doda, e wtenczas niemczyzna

moja bya okropn i e przy tem pierwszem spotkaniu

pomagaem sobie bardzo jzykiem francuskim.

Widzc wyraziste, niebieskie oczy Wilhelma II. paa-

jce zainteresowaniem i uwag skupion na panoramie

i moich objanieniach, wskazuj mu wszelkie korpusy:

francuskie, polskie, badeskie, hanowerskie etc. etc, opisu-

jc ich rol poszczególn. Równoczenie widz w jego

oczach i odczuwam instynktem, e jest porwany. Gdy
wreszcie wskazuj mu grup des chasseurs a cheva de

a Gard Imperiale, kierujcych tych wszystkich, co jeszcze

ory cesarskie nios, tam ku biwakowi cesarza, aby przed
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nim spalone i w ten sposób od smutnej roli trofeów

w Kremlu uratowane zostay, entuzyazm jego doszed do

uniesienia. A gdy potem zobaczy jeszcze L'Escadron

sacre, na który ostatni promie zachodzcego soca
z poza wzgórza Stachowy pada, ten wity szwadron,

gdzie sami oficerowie wszystkich broni kawaleryi wielkiej

armii za szeregowców suyli, bo ich wani szeregowi ju
zginli albo zamarzli, — przerwa mi raptem: »Es ist

grossartig, prachtvoll, aber sagen Sie mir, wo haben Sie

das alles ausgefunden, sie miissten ja sehr viel studiert

und gelesen haben ?« (Wspaniae, ale powiedz mi pan, gdzie

pan to wszystko znalaz? Musiae pan wiele dzie przeczy-

ta i przestudyowa). Opowiadam mu wic, co za skarby

przysao mi Kriegs-Archiv wiedeskie (swoj drog naj-

bogatsze ze wszystkich na wiecie, przecie tam znala-

zem jedyny prawdziwy crouis bitwy racawickiej, na

miejscu podczas bitwy robiony przez którego z oficerów

austryackich przydzielonego do sztabu Naczelnika), i e
rzeczywicie przeczytaem ogromn moc dzie history-

cznych i pamitników.

»Undwas hat Ihnen am meisten Motive und Thema's

gebracht?« (A co panu dao najwicej motywów i te-

matów?).

» Najjaniejszy panie, przedewszystkiem do oryentacyi

w gównych zarysach dzieo: du General Comte de Segur,

który jest take najpewniejszem i najbezstronniejszem ró-

dem dla Thiers'a w jego Histoire du consulat et du pre-

mier Empire, co do kampanii 1812 roku«. — »No ! und

weiter!?« (no, a dalej). — »Dalej, najjaniejszy panie, do

grup poszczególnych, do przedstawienia tej ndzy i roz-

paczliwej sytuacyi oficerów jak i onierzy, wiele dzie,

gównie pamitników naocznych wiadków, les memoires
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de la Marechale Junot (duchesse d'Abrantes), de la Ma-

rechale Oudinot (duchesse de Reggio), du genera comte

Buturlin, das Tagebuch des Hauptmann von Roder (ofi-

cera pruskiego, notujcego dzie po dniu, cho w kilku

liniach to, co przey i widzia danego dnia), les memoires

du sergeant Bourgogne. .. W tej chwili przerwa mi ce-

sarz, pytajc: »Haben Sie auch die Memoiren von Mar-

bot gelesen, die sind gut!? (A czytae pan pamitniki

jeneraa Marbofa? Take s bardzo dobre!).

Pozwol sobie tutaj nadmieni, e etykieta wymaga,

gdy koronowana gowa co czy chwali czy gani, by tego

samego zdania, a jeeli si ma w swem przekonaniu wrcz
inne mniemanie, to si mówi: »Gewiss Majestat, aber itd.«

(bezwtpienia Najjaniejszy Panie, ale...). Ja za owiad-

czajc si z punktu jako niecierpicy pamitników Mar-

bofa, dopuciem si przy tem pierwszem spotkaniu z ce-

sarzem Wilhelmem przekroczenia, które inny monarcha

móg mi bardzo wzi za ze.

A pamitników Marbota nie lubi rzeczywicie i dla

jego gasconnades i dla cigych przytyków Polakom.

Z miejsca wic odpowiadam cesarzowi, który na mnie

wywar wraenie niezwykle sympatyczne: »Ja wohl, Ma-

jestat, ich habe diese Memoiren gelesen, ich bin aber auch

der Meinung, wie viele andere, denen die Geschichte des

Feldzuges vom Jahre 1812. gut bekannt, dass sie Apokry-

phe sind. (Tak, najjaniejszy panie, czytaem te pamitniki,

ale mam, jak wielu innych, znajcych dokadnie history

kampanii 1812. roku, najgbsze przekonanie, e s sfa-

szowane).

— »Warum denn?« — pyta cesarz bardzo zdziwiony.

— » Majestat! alle, die iiber den Feldzug vom Jahre

1812. geschrieben haben, sind einer und derselben Mei-
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nung liber die Rolle des polnischen Corps. Le comte de

Segur dit a chaque propos »les Polonais toujours braves

et toujours devoues«.

Le genera russe, comte Buturlin, dit: »Hatten wir bei

Stachowa uns gegeniiber statt des V. polnischen Corps

ein anderes gehabt, so wiirde Berezina zum Grab der

grossen Armee geworden«. Endlich der preussische Haupt-

mann von Roder notirt in seinem Tagebuch an der Be-

rezina: »Die Polen die einzigen die noch riistig waren-.

Die Treue und die Hingebung des polnischen Corps

war grenzenlos. Nun gleichzeitig mit der Franco-Russi-

schen Allianz erscheinen Memoiren, dere Yerfasser bei

jeder Gelegenheit warscheinlich um sich bei den Russen

lieb zu machen, den Polen jeden Yerdienst verweigert,

oder verschweigt. Dagegen aber hat er die Legend von

den falschen Kozaken ; geschaffen. Marbot erzahlt nam-

lich, dass wahrend der tragischen Retraite von Moskau,

polnische Marodeure zogen sich ais Kozaken an und

beunruhigten erschópfte franzósische Soldaten, denen es mit

Miihe gelang etwas Feuer und Nahrung zu verschaffen.

Ebenso gut hatte er erzahlen konnen, wie die franzósi-

sche Cuirassiere von der Briicke bei Studzianka Schlitten

mit franzósischen blessirten Soldaten, um fiir sich und

fiir ihre Pferde Raum zu machen, in den Fluss herunter-

geschleudert haben. Vom Moment an, wo die Disciplin

gelost ist, und verhungerte, halb erfrorene Menschen zu

wilden Bestien werden, waren Marodeure aller Rassen

sich gleich. Es ist jedoch Tatsache, dass nur das pol-

nische Corps hat alle seine Geschiitze gerettet, und nur

die polnische Cavallerie war im Stande, dem Kaiser eine

berittene Escorte bis Smorgonie zu stellen. Ausserdem,

Majestat, sind die Memoiren von Marbot, wo er von sich
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seibst so viel erzahlt, uberfiillt mit Episoden wie jenes von

Eylau, wo seine Stute den russischen Grenadieren Kópfe

weggebissen hatte, ohne irgend einen Wert fiir mich

gewesen.

(Hrabia de Segur pisze przy kadej sposobnoci, gdy

jest mowa o polskim korpusie: > Polacy zawsze dzielni

i zawsze wierni . Jenera rosyjski hr. Buturlin pisze:

»Gdybymy pod Stachow byli naprzeciw nas mieli ja-

kikolwiek inny a nie piaty korpus, byaby si staa Bere-

zyna w historyi grobem wielkiej armii «. Wreszcie kapitan

pruski von Roder notuje w swym dzienniku w dniu 28.

listopada 1812 r.: Polacy jedynie jeszcze zdolni do boju<.

Wierno i oddanie si polskiego korpusu Napoleo-

nowi byy bezgraniczne. Tymczasem równoczenie z za-

wartym franko-rosyjskim aliansem, pojawiaj si pami-

tniki, których autor prawdopodobnie w celu zjednania

sobie Rosyan, odmawia Polakom wszelkiej zasugi lub j
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przemilcza. Za to wynalaz legend o »faszywych Koza-

kach «. Opowiada genera Marbot, e podczas tragicznego

odwrotu z Moskwy maroderzy z polskich puków prze-

bierali si za Kozaków i krzyczc: > hurra! nie ujdiosz

sukinsyn !« i t. p. niepokoili wyczerpanych francuskich o-
nierzy, skoro si tym udao troch opau na biwak i y-
wnoci zdoby i, w ten sposób straszc, odpdzali ich

od upragnionego pokrzepienia, aby sami go zay.
Tak samo, najjaniejszy panie, móg Marbot widzie

francuskich kirasyerów, zrzucajcych sanki z rannymi

w czarne nurty Berezyny z mostu pod Studziank, aby

zdoby miejsce dla siebie i dla swoich koni. Z chwil, gdy

subordynacya rozluniona, a zgodniali i przemarznici lu-

dzie staj si dzikiemi zwierztami, to maroderzy wszel-

kich nacyi s sobie równi. Faktem jednak jest, e jedyny

korpus polski ani jednego dziaa nie straci i tylko polska

kawalerya moga dostarczy do koni, aby cesarza bez-

piecznie do Smorgo a potem do Wilna eskortowa.

Zreszt, najjaniejszy panie, pamitniki Marbota, w któ-

rych najwicej jest o nim samym, a zapenione s epizo-

dami takimi jak ten z pod Eylau, gdzie jak pisze, jego

klacz odgryza kilku grenadyerom rosyjskim gowy, nie

maj dla mnie adnej wartoci).

Cesarz zamilk, dugo mi patrza w oczy, a mnie

zwolna przysza refleksya, e popeniem przy pierwszej

zaraz rozmowie wystpek ciki przeciw etykiecie. Cesarz

chwali Marbota, a ja go w najostrzejszy sposób skryty-

kowaem, zrobio mi si al tego, co powiedziaem... Po

chwili cesarz umiechn si, popatrza mi bardzo yczli-

wie w oczy i machnwszy rk, rzek: »Ach ja! wissen

Sie die Franzosen !...«
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Dzi, wspominajc te chwile, nie wtpi, e chocia

z punktu etykiety popeniaem wystpek po wystpku
w rodzaju tego w panoramie Berezyny przy pierwszem

spotkaniu z cesarzem, to jednak tam pocza si sympa-

tya cesarza dla mnie, nietylko jako dla malarza ale i dla

czowieka.

Cesarza z pewnoci ujem obron korpusu pol-

skiego przed gaskonadami pseudo Marbota. Wilhelm II.

zna history napoleoskich wojen doskonale. Pewnie nie

obcy mu te szczegó, wymowniejszy od wszelkich argu-

mentacyi, co do wiernoci puków polskich Napoleonowi:

gdy dawne jego wojska pod dowództwem ukochanego

Neya czekay pod Grenoble, aby z rozkazu króla przy-

wie cesarza w klatce« do Parya, to zanim ujrzano

Napoleona i jego nieliczn garstk wojska, najpierw oczom
wiarusów ukaza si kusujcy z fantazy patrol szwole-

erów polskich gwardyi.

Byli mu wierni, gdy soce pod Austerlitz zocio
ory napoleoskie, tak samo mu wierni pozostali, gdy go

wysano na Elb.

Cesarz Wilhelm puci mimochodem naruszenie prze-

zemnie etykiety, a zanotowa sobie w pamici, e mówi
to, co czuj.

Wkrótce potem przyszed Wilhelm II. ponownie, tym
razem bez anonsowania si, tylko z adjutantem. Ponie-

wa za budynek naszej panoramy sta na Herwarthstrasse,

wprost gmachu sztabu generalnego, do którego cesarz,

bawic w Berlinie, codzie rano przychodzi, przeto do-

szo do tego, e par razy na tydzie przychodzi, le-
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dzc z coraz rosncem zainteresowaniem postp tej olbrzy-

miej pracy.

Nie pamitam, za któr bytnoci swoj zapyta mnie,

co zamylam pocz, gdy skocz Berezyn. Odpowie-

dziaem, e chc zaraz wraca do kraju. Na to rzek mi

cesarz: Bleiben Sie in Berlin, Kossak, ich mochte, dass

Berlin mai auch zum Centrum der internationalen Kunst

werde . (Zosta Pan w Berlinie, panie Kossak, bardzo

pragn, aby Berlin sta si take rodowiskiem midzyna-

rodowej sztuki).

Ten ywy udzia, jaki cesarz zaznaczy przy powsta-

waniu Berezyny, odbi si bardzo widocznie na caem
spoeczestwie berliskiem. Czy to na dworskich obia-

dach, czy te na przyjciach, dawanych przez ambasady

dla cesarskiej pary, Berezyna bya tematem konwersa-

cyi. Kady najmodszy nawet sekretarz ambasady, cho-

ciaby argentyskiej, musia by na to przygotowany, e
i jego cesarz zapyta: Haben Sie das Panorama, was die

Polen in Berlin malen, gesehen?< (Czy widziae pan pa-

noram, co j Polacy maluj?). Skutek tego by ten, e
codzie popoudniu mielimy wizyty z wielkiego wiata

i sfer dworskich jak i ciaa dyplomatycznego.

Szy krtemi schodkami na podium pikne panie i dy-

styngowani panowie. Wród atmosfery wilgotnych mu-

rów, dymicego miejscami koksu z ogromnych pieców

i silnego zapachu cetnarów farb jeszcze nie zaschnitych

na pótnie, my trzej: Puaski, Wywiórski i ja, usmarowani

farbami, przyjmowalimy te liczne panie, przynoszce ze

sob le plus suaves parfums d'Houbigant.

Szczególniej interesoway si trzy ambasady Berezyna.
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Austryacka, dlatego, e caa rodzina hr. Szegenyi bya mi

bardzo yczliw i czstym tam byem gociem. Nastpnie,

e aska cesarza Wiitielma dla poddanego austryackiego

bya ambasadorowi Austro-Wgier bardzo na rk. Ro-

syjska ambasada dlatego, e bya przekonan, e pojm
Berezyn jako tryumf ora rosyjskiego. Ambasada fran-

cuska wreszcie zaniepokojona, z tych samych pobudek, co

rosyjska zadowolon.

Pewnego razu przyszed po raz pity, albo szósty

ambasador rosyjski, hr. Osten-Sacken z hr. Pahlenem i ks.

Engayczew. Widocznie po dobrem niadaniu, bo pod-

cici troch: Mon cher Kossak, je ne vois pas encore de

troupes russes, quand est-ce que vous allez faire Witt-

genstein et Tormassow, aa!? (Mój Kossaku, nie widz
wojsk Wittgensteina ani Tormasowa, kiedy wprowadzisz

pan je nareszcie do bitwy?).

— lis marchent deja Excellence, si vous pouviez

monter sur cette colline la bas oii vous voyez les troupes du

marechal Yictor vous verriez Tarmee russe marchant au

pas gymnastiue. — (Ju id, Excellencyo, gdyby Excel-

lencya móg wej na t górk tam, gdzie teraz stoj woj-

ska marszaka Yictora, to zobaczyby Excellencya wojska

rosyjskie, maszerujce podwójnym krokiem).

W ten sposób uspokoiwszy niezupenie pewnie sto-

jc na nogach Excellency, w duchu ycz sobie, aby

si raz ta wizyta skoczya. Oddechy tych panów byy
tak zatrute alkoholem, e rzeczywicie sabo mi si robio.

Poszli wreszcie, ale zatrute powietrze osiado pod olbrzy-

mim parasolem, zacieniajcym cae podium. Podnosz
prdko odoon palet, aby uciec poza rejon tej atmo-

sfery, gdy raptem widz koleg Wywiórskiego, jak rk
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wachluje ku nozdrzom powietrze, ruchem kogo, co si

jakim cudnym zapachem delektuje.

— Wywiór, co ty robisz? — ;>E! daj mi spokój,

zly jestem. My tu w tej budzie marzniemy, a takie ...syny

o! o! — tu szybszy ruch rki — MarteFa pij!!...

Kochany Wywiórze, towarzyszu z nad Berezyny, So-

mo-Sierry i pustyni Libijskiej, tylokrotnie dae mi pozna

twoje rzeczywicie gbokie znawstwo alkoholiczne, e dzi

nie ulega dla mnie najmniejszej wtpliwoci, e koniak,

wypity przez ambasad, z pewnoci nie by innej marki,

jak Martell.

Gdy si caa kompozycya wyonia ku kocowi ca-

kowicie, a caa tendencya mojej kompozycyi bya ju wi-

doczn, ambasada rosyjska ochlódla i przestaa nas od-

wiedza.

Wynagrodzony za to zostaem sowicie yczliwoci

i sympaty markiza de Noailles, ambasadora Rzeczypo-

spolitej w Berlinie. Wielki ten pan urodzeniem i obej-

ciem , znawca sztuki i inteligencyi niepospolitej , mia

w zasadzie duo yczliwoci dla Polaków, onaty by
z Polk primo voto wiejkowsk, kobiet wyjtkowego

czaru i wdziku. Gdy go poznaem, by od niedawna

wdowcem i pomimo, e by ju starcem, a markiza take

w pónym ju umara wieku, by niepocieszonym.

Kompozycya Berezyny, pojta w duchu zaszczytnym

dla wielkiej armii, bo zamanej tylko klimatem, bya do-

piero pocztkiem caej seryi wikszych kompozycyi bata-

listycznych, które ju dla cesarza Wilhelma wykonaem.

Prawie wszystkie tematy dane mi przez cesarza, wyjte

byy z wojen francusko-pruskich, a mianowicie z wojny

siedmioletniej i z kampanii napoleoskich. Wszystkie te

obrazy nosiy tak wyran cech, po czyjej stronie s moje
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sympatye, e mi to wprawdzie bardzo delikatnie i ago-
dnie cesarzowa raz wytkna, ale za to maruis de Noailles

by ze mnie kontent.

— Si vous etiez Francais ne« — rzek mi raz

markiz — yous ne pourriez pas traiter ces sujets des

tableaux de bataille autrement, que vous le faites«. (Gdy-

by pan by urodzonym Francuzem, nie mógby pan po-

j inaczej tych tematów, jak je pan poje).
Da mi markiz najpikniejszy dowód swego uznania,

podajc mnie do krzya legii ionorowej, który te hr.

Szapary w ambasadzie austryackiej wraz z dyplomem
(brevet) mi wrczy.

Pierwszy obraz dla Wilhelma II.

Skoczywszy Berezyn, wyjechaem z rodzin do Za-

kopanego i tam dostaem list od jenera-adjutanta cesa-

rza, excellencyi von Plessen, w którym mi donosi , e
cesarz yczy sobie, abym wykona dla niego wielki obraz

z kampanii 1814 roku w Szampanii.

List ten byt bardzo uprzejmym, pisa w nim midzy
innemi: Seine Majestat sind der Meinung, dass Niemand
ist dieser Aufgabe so gewachsen, wie Sie ;. (Najjaniejszy

pan jest przekonanym, e nikt tak temu tematowi nie do-

rós jak pan).

Nie wiem, czy to bardzo subtelna delikatno cesa-

rza, a w rzeczach sztuki posiada j w najwyszym sto-

pniu, nasuna mu t myl, e Polak moe wymienicie

tylko klski pruskie malowa, ale faktem jest, e wszystkie

epizody, które malowaem, s na tle pobitej armii pru-
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skiej. Jeden jedyny obraz

zwycistwa, to bitwa pod

Zorndorff, ale tam Pru-

sacy pobili Rosyan,ambo

meliores, mogem z ca-

lem przekonaniem wali

jednych drugimi i vice

versa.

Wic pierwszy temat

by wzitym z pogromu

Bliichera przez Napoleo-

na. Napoleon, którego

geniusz wojenny zaja-

nia znowu caym bla-

skiem w tej kampanii

szampaskiej, bi na nia-

danie Moskali, na obiad Austryaków a na kolacy Prusa-

ków. Gdyby nie Marmont i poddanie si Soissons, cay
wity alians byby najclitniej zawar pokój i to na wa-

runkach jeszcze dla Napoleona bardzo korzystnycli.

Pobi wic Bliicliera na gow pod Montmirail, a po-

biwszy, pdzi szos, prowadzc z Ctiateau Thierry do

Reims i bi dalej; bi w Vauxcliamps, bi w Champaubert,

nie da im tchu zapa.

Nadesza wreszcie upragniona wczesna noc zimowa.

Nieszczsna kolumna pruska dy, jak do zbawienia, do

wielkiego lasu, zaczynajcego si o dwa kilometry za

Champaubert a cigncego si a do Etoges. Jeeli si

dobij do lasu, to pocig kawaleryi, a w szczególnoci

tych nieznonych chevaulegerów polskich gwardyi (»die

uns am lastigsten waren« — jak pisze w swoim pami-

tniku kapitan von Holleben), musi usta.



Ju wida czerniejcy ten las zbawienia... ale przed

nim jaka kawalerya w biaych paszczach szarym murem

stoi. To kirasyerzy Grouchy'ego, wiee, przepyszne puki,

nadesze prosto z Hiszpanii, zagradzaj drog do zbaw-

czego lasu. Batalion, maszerujcy na czele grenadyerów

królewskich, ma poród siebie ksicia Henryka Pruskiego,

jeneraów Kleista i Oneisenau'a, Jeeli nie przebije tego

szarego muru i nie utoruje korpusowi Bliichera drogi do

lasu, to niewola i koniec kampanii, bo Austryacy i Ro-

syanie ju zdemoralizowani.

Rzucili si z fury, i cho ze znacznemi stratami, je-

dnake do lasu si dostali — Bliicher wymkn si Na-

poleonowi.

Przeczytawszy pamitnik kapitana von Holleben, po-

jechaem do Parya, stamtd do Chateau Thierry, skd
ju na bicyklu przebiegem ca t drog, po której Na-

poleon pdzi pobitego Bliichera, to znaczy od Montmi-

rail a do lasu w Etoges, przez Vauxchamps i przez

Champaubert.

Widziaem ten cmentarzyk wiejski w Vauxchamps,
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ogrodzony murem, w którym jeden batalion pruskich strzel-

ców, wybiwszy strzelnice, usadowi si i celnymi strza-

ami rozdrani Napoleona. Posia wic jedn kompani

starej gwardyi. Kapitan von Holleben niemal z entuzy-

azmem opowiada, jak imponujco i z jakim spokojem po-

szy stare wiarusy na ten mur zioncy ogniem. Równo-

czenie z boku zajeclia szwadron szwoleerów polskich,

ci znowu przesadzili poprostu mur i wpadli do rodka.

Prusacy podnieli kolby do góry na znak poddania si.

Tutaj kapitan von Holleben z oburzeniem wzmiankuje, e
dowódzca polski posa oficera do Napoleona z zapyta-

niem, czy maj pruskich jegrów wyrn, czy te wzi
do niewoli. — Jeeli to prawda, to musieli nasi szwole-

erzy by na Prusaków okrutnie zaciekli. Sdz jednak,

e polski onierz nie potrafiby bezbronnego zabija,

nawet w najwyszym paroksyzmie rozwcieczenia.

Widziaem potem zaraz niedaleko w Champaubert

liczny, cho niezwykle po prostu pomylany, pomnik po-

stawiony na pamitk klski Bijchera i korpusu rosyjskiego

Osuffiewa. Do wysoka kolumna z monolitu, na niej

orze cesarski, widocznie rozdraniony, podnosi skrzy-

da a szpony zaciska w granit kapitelu. U stóp za mo-

nolitu pó bateryi armat pruskich i rosyjskich, zdobytych

w tem samem Champaubert. Tu obok un debit de vin,

gospodarskie wozy na wysokich dwóch koach, soma
rozrzucona, a pod armatami Bliichera i Osuffiewa, któ-

rych czarne paszcze, jakby skarc si na to opuszczenie

i niewaciwe ssiedztwo, tragicznie zwrócone ku niebu,

kury i kaczki grzebi w somie.

Zaraz u wschodniego wylotu wioski Champaubert

wida na horyzoncie czerniejcy o par kilometrów pa-

mitny ten las d'Etoges.
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O ile stoki górzyste i dolina Marne'y s ciekawe
ze swojem mnóstwem wiosek i burgad, budowanych bez
wyjtku z szarego kamienia a na tle francuskiej beznie-
nej zimy i ciemnych, nagich starych drzew, nabieraj-

cych jakiego dziwnego tonu, dostrojonego nadzwyczaj-

nie do historyi tych ostatnich wysików gincego Tytana, to

cae haut plateau, przez które prowadzi droga do Reims,
daje obraz podobny ksistwu Poznaskiemu, paski i smutny.

Pierwsza wizyta cesarza Wilhelma II. w mojej pracowni.

Cesarz Wilhelm da od malarzy i rzebiarzy, za-

szczyconych cesarskim obstalunkiem, szkicu lub maquette'y.

Co do mnie, robiem szkice olejne w jednej pitej wiel-

koci obrazu, do skoczone.

Gdy szkic do bitwy o las pod Etoges by gotowy,

zawiadomiem o tem eksc. genera-adjutanta von Plessen.

W odpowiedzi na to otrzymaem telegram dworski, e
oboje cesarstwo bd u mnie oznaczonego dnia i godziny.

Pracownia moja w Charlottenburgu miecia si w oso-

bnym pawiloniku w ogrodzie, przy Achenbachstrasse 13.

Mieszkalimy tam z moim bratem ciotecznym Kazimie-

rzem Puaskim, dopóki mi cesarz nie da na pracowni
wspaniaej, ogromnej sali w zameczku Fryderyka Wiel-

kiego > Monbijou . W pracowni mojej stay w tym czasie

do ju podkoczone obrazy, do których tematu zaczer-

pnem niemal wycznie z historyi z kampanii 1831. r.

Jeden z nich to spotkanie si Belwederczyków w noc
2Q. listopada na mocie króla Jana III. z kirasyerami

gwardyi rosyjskiej.
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Drugi, wikszych rozmiarów, to pobojowisko pod

Iganiami, w chwili gdy Rzd Narodowy z ks. Adamem
Czartoryskim na czele, spotyka wachmistrzów drugiego

puku uanów, kusujcych za swoim bohaterskim puko-

wnikiem, hr. Michaem Mycielskim, ze zdobytymi sztanda-

rami gwardyi rosyjskiej, podczas, gdy szeregowi uani,

zastpujc wybitych kanonierów rosyjskich, prowadz, sie-

dzc na zdobytych pocigowych koniach, rosyjskie armaty.

Jest puk hannowerski uanów tak samo umunduro-

wany jak nasz drugi puk Królestwa kongresowego; siedz

na siwych koniach i mundury maj granatowe z biaymi

rabatami. Pojechaem kiedy z cesarzem na rewi tego

puku do Hannoweru, byo to ju znacznie póniej. Pod-

czas defilady puku, cesarz, odwróciwszy si na koniu ku

mnie i, zawoawszy do siebie, zwróci mi uwag na po-

dobiestwo swoich uanów do polskich i wspomina mój

obraz z pod Iga z zdumiewajc dokadnoci pamici.

Przy tej sposobnoci przypominam sobie, e po re-

wii byo w koszarach tego puku niadanie dla cesarza.

Przy stole cesarskim siedziao, oprócz sztabu pukowego,

dwóch uanów: jeden pruski, Stanisaw ksi Radziwi,

kuzyn cesarza, drugi austryacki, tym byem ja. Siedzc obok

siebie, mówilimy cay czas po polsku; cesarza to nietylko

nie razio, ale miaem wraenie, e tej uaskiej par ex-

celence mowie, jak mowa wgierska jest huzarsk, przy-

suchiwa si nieznacznie, rozmawiajc z pukownikiem hr.

Wedel.











k
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szybszy, wreszcie w marsz marsz, a gdy na huk tocz-

cych si w kurzu armat, wyskoczyli pijani Siemionowcy,

zacz chustk dawa znaki, aby otworzy rogatk. Sie-

mionowcy w przekonaniu, e to baterya rosyjska, prdko
rozkazu usuchali.

W chwili, gdy jak burza gromowa grzmic cikiemi

armatami i dwiczc acuchami, zacza armata po ar-

macie defilowa przed osupiaymi Siemionowcami, kano-

nierzy polscy batami i wiszorami do czyszczenia armat

zaczli pra tych gwardyjców, którzy próbowali szlaban

zamkn na nowo. Ks. Jabonowski nie straciwszy ani

jednego czowieka ani konia, batery przez Warszaw
przeprowadzi.

O oznaczonej godzinie zajechay przed nasz pawi-

lon dworskie powozy. Cesarz z cesarzow, brat cesarza

ksi Henryk Pruski z on (siostr carowej rosyjskiej),

paru adjutantów i kilka dam dworu.

Cesarz bardzo kontent ze szkicu do bitwy pod Eto-

ges, w doskonaym humorze, oglda wszystko po kolei,

cigle jednak powraca do tego epizodu z rogatek jero-

zolimskich. Musiaem mu to szczegóowo opowiada. Po
chwili, rozmawiajc z cesarzow , a stojc nieco dalej poza

cesarzem , usyszaem pógosem wymówione do brata

przez cesarza sowa: »Das muss man den Polen zustehen,

die haben Temperament !«

Przyznaj, e w tych warunkach, usyszane to zda-

nie zrobio mi wielk przyjemno.

Ksina Henrykowa Pruska, chocia siostra carowej,

nie bya wcale dotknita tem, e na wszystkich obrazach

w mojej pracowni, nasi upi Rosyan, owszem z wielkiem

zainteresowaniem prosia o objanienia: »Combien c'etait

plus beau alors Tuniforme du regiment Siemionow« —
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zadecydowaa. Ks. Henryk Pruski

zrobi na mnie bardzo sympaty-

czne wraenie. Moe troci mniej

> expansif < ni cesarz, fizycznie za
wyszy i szczuplejszy od cesarza.

Obiad u dworu.

yczliwo cesarza i askawo
rosy z kadym tygodniem, z ka-

dym nowym dla niego wykona-

nym obrazem, a wizyty jego w mo-

jej pracowni stay si coraz czst-

szemi.

Dostaem kiedy zaproszenie do zamku królewskiego

(Kónigiiches Palais) na obiad. Zaproszony na godzin 8.

wieczorem, zastaem w sali audyencyonalnej dwie hofdamy

i dwócti adjutantów. Wnet potem przysza cesarzowa,

wreszcie cesarz, przed którym wszystkie panie zrobiy »un

plongeon« gboki ukon, nie wyczajc i cesarzowej. Ce-

sarz poda rami cesarzowej i przeszlimy do sali ja-

dalnej.

Siedziaem po prawej stronie cesarzowej, cesarza mia-

em naprzeciwko. Ten szczegó znaczy, e nie byo adnej

ekscelencyi ani wogóle nikogo innego zaproszonego, bobym

by siedzia niej. Ubranie stou, styl srebrnego serwisu, wina

i potrawy, wszystko wytworne i wykoczone w szczegó-

ach, niemal jak w ambasadzie francuskiej (chez le mar-

quis de Noailles), gdzie cho na mniejsz skal, ale przy-
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jcia i obiady, urzdzenie salonów penych najcudniejszych

gobelinów i mebli »du mobilier de la couronne« jak

i toalety pa, byy szko dobrego smaku dla Berlina. Je-

dno, co mnie razio, to »menu« niemieckie, pene czysto

pomorskich wyrazów eufonicznie niemiych, jak n. p.:

»Kraftbruhe« zamiast »Consomme«. Na dworze wiede-
skim »menu« jest zawsze po francusku. W kadym razie

cho tak bardzo pónocno niemieckie i twarde te nazwy,

nie mona im odmówi pewnej racyi rugowania sów
obcych. U Maryi Andrejewnej byo gorzej, tam gradank
pisane »menu« miao podobno takie okropnoci jak >aspie-

rznyj kriem« i »popieIicznoje szofroa«.

Cesarz je jedn rk, tylko praw, widelec cesarza

ma jeden brzeg bardzo ostry, nim te kraje i do ust nie-

sie, czyni to jednak tak nieznacznie, e tego wieczora

wcale tego nie spostrzegem. Cesarzowa jest bardzo

uprzejm i wyglda na osob równego i agodnego uspo-

sobienia, raczej maomówna. Podobno bardzo gorliwa pro-

testantka, czynica wiele dla propagandy.

Po etykiecie hiszpaskiej, panujcej na dworze Habs-

burskim, gdzie cesarz Franciszek Józef I. o rodzonej córce

mówi: »Ihre kaiserliche Hochheit Frau Erzherzogin Gisela«,

dziwnie cho sympatycznie brzmi, gdy cesarz do cesa-

rzowej mówi: > mein Kind« a mówic o niej »meine

Frau«.

Po zupie, zacz cesarz ywo ze mn o sztuce roz-

mawia, w szczególnoci za o malarstwie niemieckiem

i francuskiem. Bardzo trafn paralel pocign cesarz

midzy Meissonierem i Menzlem. Meissonier stworzy

w malarstwie francuskiem epopej napoleosk w najwi-

kszym stylu i charakterze, chociaby tylko jeden jego obraz

»1814« zacytowa, Menzel za epok Fryderyka Wielkiego.



Jak Napoleon Meissoniera przekonywa nas o wiele wi-

cej jako podobiestwo i wyraz, ni wszystkie jego por-

trety czy to Dawida czy barona Gros, czy pani Lebrun,

robione z natury, tak i Fryderyk Wielki Menzla sta si

dokumentem, nie ulegajcym dyskusyi jako wyraz, rysy

i sylweta. Jak huzar pierwszej Rzeczypospolitej albo ki-

rasyer napoleoski Meissoniera zostanie na zawsze kwint-

esency typu onierza tej epoki, tak i olbrzymie grena-

dyery poczdamskie i gardes du corps'y, odczute przez

Menzla, pozostan prototypem swej epoki.

Wielcy ci artyci, byli obaj wyjtkowo maego wzro-

stu, ale Meissonier mia bardzo pikn msk gow i ja-

sne wesoe oczy, Menze za brzydk cimurn gow sta-

rego mruka, odludka. Meissonier by wielki pan, hojny

i rozrzutny, yjcy po królewsku, Menzel do koca ycia

unikajcy ludzi i nie lubicy ich, prowadzi ywot bie-
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dnego, spensyonowanego urzdnika, pomimo, e móg so-

bie na wszystko pozwoli. Meissonier by Francuzem,

wic mia kult dla kobiecoci, Menzel zna w yciu jedn
kobiet, swoj siostr star pann, z któr razem mie-

szka i wiód monotonn spiessbiirgerowsk egzystency.

Wyczerpawszy wszelkie punkta styczne i rozbiene

tych dwóch wielkich artystów, pyta mnie cesarz, czy

widziaem panoram bitwy pod Sedanem przez profesora

akademii Antoniego von Werner. Odpowiedziaem twier-

dzco, a przez zwyk kurtuazy dla starszych malarzy

zdobyem si nawet, co prawda bez wielkiego przekona-

nia, na par pochlebnych sów. Nawiasem doda musz,
e panorama jest nie z, ma nawet poszczególne grupy

dobre, brak jej jednak kompletnie temperamentu i cho
troch tego, czem panoramy Neuville'a i Detaille'a pory-

way ludzi... jest nudn i sztywn.

Oprócz tych sabych stron, ma jednak, dla mnie przy-

najmniej, dwie jeszcze sabsze, dla których jest mi zupe-

nie antypatyczn. Jedna z nich to ta »Rohheit« niemiecka,

zncajca si nad pobitym nieprzyjacielem nawet w dziele

sztuki, druga za, to caa cz panoramy, przedstawiajca

la charge de la division Marguerite.

Na pierwszym planie grupa pruskich muzykantów pu-

kowych, bezpieczna, bo za frontem piechoty swojej, przy-

patruje si ze miechem krwawej hekatombie, cudnej je-

dynej kawaleryi w swoim rodzaju — strzelcom afry-

kaskim.

Jeden z nich na swoim arabskim koniu przesadzi

przez bagnety i pickelhauby, ale tak jedziec jak i ko
miertelnie ranni. Si bezwadnoci jeszcze lec, aby ru-n razem i nie wsta, a oto jeden z muzykantów wali





De mortuis nihil

nisi bene . Autor von

Werner nie yje, nie

chc zanadto ostro

o jego dziele si wy-

raa. Wiem tylko, e
gdy cesarz (dzi przy-

puszczam, poznawszy

skal jego znawstwa

w sztuce,e chcia moj
szczero wzi na pró-

b) rzek do mnie przy

pieczeni od niechce-

nia: »Das beste in diesem Panorama ist die Attaue der

Division Marguerite ; omal nie skoczyem na równe nogi

i bez namysu wypaliem: »Aber nein, Majestat! das ist

ja das Schwachste vom ganzen Bild!«

Cisza gucha... Obie damy dworu zacisny usta i pa-

trz si na adjutantów... adjutanci na damy dworu... wi-

delce i noe przestay funkcyonowa... Przypomina mi si

raptem operetka Mikado« Sullivan'a. Koko, dostojnik dwor-

ski, zapomnia si i mikada paln w brzuch poufale, po-

tem skulony czeka a mikado kae mu eb uci... Jak
ma min cesarzowa nie wiem, bo siedz koo niej... Zdo-

bywam si na odwag i spogldam na cesarza... Widz,
e wesoo si na mnie patrzy i yczliwie, w teje chwili

przerwa cisz, pytajc mnie, czy widziaem nowe zakupy

pana von Tschudi do galeryi cesarskiej. — Pan von Tschudi,

Szwajcar (umar biecego roku), czowiek bezsprzecznie

wielkiej kultury, nie by odpowiednim na swojem stano-

wisku. Rola jego przy monarsze tak pasyonowanym dla

sztuki, a wychowanym w atmosferze poj o sztuce Ho-
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henzollernów, moga bya by bardzo wdziczn. Przejcie

od sztuki Knackfussów, Wernerów, Knóttlów i t. p., do

Munck'a, Hodlera, Exnera i tym podobnych secesyonistów,

byo za gwatownem i utwierdzio cesarza raczej w jego

antypatyi do modernizmu. Wogóle sdz, e dyrektor ga-

leryi bdzi, gdy jeden tyko uznaje kierunek. witej iskry

talentu mona tak samo dopatrzy si u Ingres'a, jak u Ma-

tisse'a, u Courbefa, tak samo jak u Gerome'a, mona oso-

bicie woe Ciemoskiego od Matejki, abo vice versa,

gdy si jednak prawdziwie sztuk koclia, to si zrozumie

Van Eyck'a tak dobrze, jak Boticeiego, Veasquez'a, jak

i Goy. Pan von Tsciiudi by skrajnym i to doprowadzio

go do otwartej wojny z cesarzem, która w kocu dosza

do niemoiwego stosunku. — Odpowiedziaem wic ce-

sarzowi, e nie widziaem jeszcze tycti nowyci rzeczy.

Z gorycz i ironi zacz mi cesarz opowiada o tycli

scieussicie Bider;; (obrzydliwe obraziska).

Po obiedzie przeszlimy do fumoir'u cesarza, gdzie

nam podano czarn kaw, a cesarzowej i damom dworu

oprócz kawy, na srebrnycli tacach... szydekow robot.

Cesarzowa natychmiast wzia si pilnie do roboty,

sze drutów i tyle biaych kobiecych rk zaczo szybko

si rusza. — Jak miaem póniej sposobno przeko-

na si, budujca ta pila trwa dwadziecia minut i tak

dugo, jak te druty migaj nad wóczkow robot, tak

dugo si nie pali i nie podaj adnych spirytualiów.

Po dwudziestu minutach cesarzowa skada robótk,

wstaje i wraz ze swojemi hofdamami robi znowu gboki

plongeon (Knix po berlisku) przed cesarzem. Cesarz j
cauje w czoo: Gute Nacht, mein Kind« i mczyni
zostaj sami. Natychmiast przeciwnemi drzwiami wchodzi

suba z tacami z likierem i ogromnemi szklankami cie-
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mnego piwa bawarskiego, cygarami i papierosami, konwer-

sacya robi si swobodniejsz, a atmosfera znacznie mniej

powan i etykietaln.

Cesarz mówi duo, mówi interesujco o wszystkiem,

fenomenalnej wiedzy i pamici, co mnie jednak najwicej

zafrapowalo, to faszywe pojcie, jakie si ma o cesarzu

Wilhelmie. Opinia si ustalia, e cesarz Wilhelm cierpi na

megalomani i uwaa siebie za geniusz uniwersalny. Jest

to zupenie bdnem, gdy tylko cesarz mówi o jakiejkol-

wiek bd kwestyi z czowiekiem fachowym, o sztuce z ma-

larzem, o elektrotechnice z Róntgenem, a naprzykad o li-

teraturze francuskiej z Coquelin'em, to wystpuje tylko jako

czowiek dny wiedzy i skorzystania z danej sposobnoci.

Jeeli cesarz mówi czasem »sic jubeo sic volo« (tak

rozkazuj i tak chc), albo »homo sum et nihil humani

a me alienum puto« (czowiekiem tylko jestem i nic ludz-

kiego nie jest mi obcem), to zdaje mi si dlatego, e mi-

sy swoj, cesarza Niemiec, uwaa rzeczywicie za prze-

znaczenie i zrzdzenie boskie, co zreszt stwierdza niesy-

chan czynnoci i ustawiczn trosk o wielko Niemiec.

Owego wieczora, po wyjciu cesarzowej, cesarz pa-

lc cygaro, raptem si zerwa i ywo zawoa: »Ja ! Kos-

sak, ich muss doch Ihnen die polnischen Kammern zei-

gen!« (Ale prawda! Kossak, musz panu polskie komnaty

pokaza !).

Te polskie komnaty s, waciwie powiedziawszy, naj-

cenniejszem, co zamek Hohenzollernów posiada. Byy one

przeznaczone dla królów polskich z dynastyi Wettinów,

gdy przebywali w Berlinie. Tam wisz arcydziea Wat-

teau le depart pour la Cythere« i »le magazin«, por-

trety Liotard'a i innych najwikszych malarzy XVIII, wieku.
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Tam wic ruszy cesarz, przechodzc ze mn przez enfi-

lady salonów, sam zakrcajc wiato elektryczne.

Wrócilimy potem do fumoir'u, przypominam sobie,

e byo to na rok przed drugim sdem w Reims, i e
niemia ta sprawa wrzaa i bya na porzdku dziennym.

Dzi ju dokadnie nie pamitam szczegóów, nazwiska

Boisdeffre, Saussier, Henry, Esterliazy, jeszcze mi brzmi
w uszacti z oddali dziesiciu lat. Moralny sens tego, co

cesarz mówi, by mniej wicej ten, e Dreyfuss -ein un-

ausstehlicher Jude, den niemand leiden konnte<^ (nieznony

yd, którego nikt nie móg znie), w cisem znaczeniu

tego sowa zdrajc nie by, popeni jednak przez próno
rzecz nieprawidow.

Gdybym by wtenczas za wieej pamici ca t
konwersacy o Dreyfusie, z ust cesarza Wilielma usy-

szan, puci w kurs, byaby pewnie bardzo komentowan
w prasie caego wiata. Trzymaem si jednak stale tej

zasady, aby trzyma jzyk za zbami i wiele razy póniej

oszczdziem sobie przej trudnycli, trzymajc si tego

systemu.

Nastpnie bya mowa o muzyce. Przy tej sposobno-

ci usyszaem z ust cesarza Wilhelma zdanie, którego

trafno miaem nieraz sposobno stwierdzi w kilka lat

póniej w Anglii.

Mówiono o Chopinie, Liszcie, Griegu, Richardzie,

Straussie, Puccinim i Gounodzie. Wszystkie narody euro-

pejskie, oprócz Hiszpanii i Anglii, wystpiy z reprezen-

tacy. W dalszym cigu tej rozmowy zadecydowa cesarz,

e ze wszystkich cywilizowanych narodów najmniej mu-

zykalnym jest angielski. Na poparcie tego opowiedzia

z humorem, co go spotkao na wizycie u jego babki,

królowej Wiktoryi:
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»Vor zwei Jahren bin ich bei meiner Grossmama im

Schloss Windsor zum Besuch gewesen. Sie gab uns mai

einen musikalischen Abend. Es war wirklich grossartig.

Da sang Melba und (ihr Landsmann Kossak) von Reszke,

Kubelk spielte; kurz und gut lauter »stars« erster Classe.

Denken Sie sich nun Kossak ! nach dieser himmlischen

Musik, erscheint auf der Biihne ein Herr im Frack und

weisser Binde, ich schaue in's Programm, der Name ganz

unbekannt. .. Zu meinem Entsetzen macht der Kerl alle

móglichen Thiere, wie einen Hahn, einen Esel und ein

Schwein nach!... Nun glauben Sie? Die Englander und

meine Grossmama waren entziickt!... Konnen Sie sich

so was im Salon der Fiirstin Anton denken ?« (Przed

dwoma laty byem z wizyt u mojej babki, królowej Wi-

ktoryi, w Windsorze. Daa nam raz wieczór muzykalny.

Byo to rzeczywicie co wspaniaego. piewaa Melba,

piewa (rodak paski) Reszke, gra Kubelik; jednem so-

wem same gwiazdy pierwszej wielkoci. Wystaw pan so-

bie, po tej niebiaskiej muzyce, zjawia si na estradzie

jaki pan we fraku i w biaym krawacie, spogldam na

program, nazwisko zupenie nieznane. Ku mojemu prze-

raeniu sysz, e ta figura zaczyna imitowa gosy ró-

nych zwierzt: koguta, osa, wini i t. d. 1 uwierzysz

pan!? Anglicy wszyscy, nie wyczajc mojej babki, byli

zachwyceni!! Wystaw pan sobie co podobnego w salo-

nie ksinej Antoniowej!).

Ksina Antoniowa Radziwiowa z domu hr. Castel-

lane, matka hr. Romanowej i Józefowej Potockich, oraz

ksit Jerzego i Stanisawa, spokrewniona przez ma
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z Hohenzollernami, miaa rzeczywicie za duo dobrego

smaku i kultu dla muzyki, aby w jej salonie podobny

program móg by wykonany. Wielka pani, niezwykej

inteligencyi, przodowaa za moich czasów w najwyszem
towarzystwie berliskiem. Po wyjciu córek za m mao
bywaa u dworu, ale za to dwór bywa u niej, a co wie-

czór w przepysznych salonach na Pariserplatzu wiat
dworski dyplomatyczny i polski przychodzi z czoobitno-

ci do tej potnej swoim wpywem, a przytem wielce

miej, Fiirstin Anton .

Gdy raz w dzie imienin ksinej, wypadajcych tego

roku wanie w niedziel, zaszedem do jej paacu, aby

rzuci kart, zobaczyem w bramie cesarza Wilhelma, ba-

wicego si z psami ksinej, na której powrót z kocioa
w. Jadwigi cierpliwie oczekiwa.





ZAKOPANE





w roku 1880 przyjechaem po raz pierwszy do Za-

kopanego. — Chciabym widzie tych wszystkich, którym

dzisiejsze Zakopane nie daje dostatecznych wygód, wten-

czas, temu lat trzydzieci. Tuc si z samego Krakowa furk

górask, bo ze wzgldu na to, e z Nowego Targu je-

dyna droga bya wanie oyskiem Dunajca, penem okr-

glaków, a aden resor nie byby tego wytrzyma, ten lekki

wehiku jedynie odpowiada ówczesnym warunkom tej po-

dróy. Znosi straszny odór -machorki < i przegniej niko-

tyn fajki góralskiej. Nocowa w zajazdach na Lubieniu

albo w Zaborni, gdzie w malekich izdebkach byo wpraw-

dzie duo witych obrazów na cianach, duo poduszek

na okropnie krótkich ókach, ale i pod witymi obrazami

i pod poduszkami byo jeszcze wicej pluskiew, prusaków

i pche... Mieszka w dusznej, z maemi okienkami, chacie

góralskiej, spa w atmosferze, przesyconej zapachem gno-

jówki i obory a przy ustawicznem pianiu kogutów i krzy-

kach gadziny... Na to wszystko trzeba byo entuzyastów

i ludzi o nerwach, jak postronki.

Gdy przyjechaem po raz pierwszy, jedyna prywatna

willa bya stojca do dzi w lesie, pana Tytusa Chaubi-

skiego. Nawet Adasiówki jeszcze nie byo.

A jednak ówczesne Zakopane, a waciwie Tatry da-

way tyle, e pomimo tych niewygód i braków, zjedaa



do nich co rok elita kulturalnego spoeczestwa polskiego.

Gorce polskie serca garny si do tego cudnego zaktka,

nietknitego adn z tych epidemii, przez które przecho-

dziy inne polskie kraje. Nie byo tu nigdy ani Moskali ani

Prusaków, a austryackie rzdy take koczyy si w No-

wym Targu. Osawione mandataryusze i kreishauptmany

nie mieli ochoty zapuszcza si w te niebezpieczne ko-

mysze. Jzyk Reja i Kochanowskiego przechowa si te
tutaj nieskaony, jak typ i strój ludu tatrzaskiego. Wraz
z Tatrami o charakterze tak wybitnym w majestatycznej

swej dzikoci, odkry si Polsce nowy, nieznany dotd
wiat. Przyjedali wic tylko ci, dla których to byo do-

statecznem, aby sowicie opaci trudy i niewygody. An-

czyc, Bartels, . p. mój Ojciec, Zyblikiewicz, Gerson, Ody-
niec i Dembowski pejzaysta, Wrzeniewski, Baranowski,

Kleczyski i Paderewski, Janota, Sienkiewicz, Tetmajer, e-
romski z modych, Gnoiscy; z wielkich rodów polskich
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tylko hr. Edwardowa Raczyska. Rzecz prosta, e element
kobiecy by tej samej wartoci, a modzie nieodrodna, tak

samo filozoficznie usposobiona co do braku najelementar-

niejszycli potrzeb, a równie entuzyastyczna, jak starsze

generacye. Taczono w karczmie u Sieczki w nizkiej, drew-
nianej, okopconej a owieconej ojówkami izbie, a z pe-

wnoci nie z mniejszym temperamentem i wesooci, jak

w balowycii salacli na woskowanej posadzce.

Pamitam, jak na jednym z tych reunionów jedna
z danserek, nie znoszca ani wódki ani piwa, prosia swo-
icli danserów o mniej alkotioliczne rafraicliissement. I na
to si sposób znalaz: poszlimy za pot obok karczmy,
gdzie na czce pasy si krowy pana Sieczki i wydojono
bardzo niezgrabnie, zdziwion tym dojem o ksiycu, krow.

Kawiarni ani cukierni jeszcze adnej, nawet dworca
Towarzystwa tatrzaskiego nie byo. To te w pogod
Zakopane pustoszao, a co yo, szo w góry. A cliodzio
si inaczej: przedewszystkiem nie byo perci i nie byo
sclironisk, szo si wic zawsze z kilku przewodnikami
i dlatego pewnie byy wykluczone wszelkie wypadki. Prze-
wodnicy byli troskliwymi opiekunami pod kadym wzgl-
dem; czsto przy ognisku, gdy pastwo ju spao, napra-
wiali zdarte buty, nowe podeszwy przyszywali i robili to
wszystko citnie i z wasnej inicyatywy. Popsuto icli po-
tem, tem atwiej, e nie byo ju pana Tytusa.

Pan Tytus! Pisa o jego zasugach, o jego daleko
patrzcym wzroku, widzcym doskonale Zakopane przy-
szoci, nie mnie przystoi. Obaj z ksidzem Stolarczykiem
byli dla Zakopanego ludmi opatrznociowymi. Rozmio-
wani w Tatrach, obaj niezwykej inteligencyi i nauki, ka-
dy po swojemu dy do owiecenia ciemnych i dzikich
górali.
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Z ust ich syszaem, w jal<im stanie pod wzgdem
reigii i etylci znaei t biedn nieznan »Zal<opan« gór-

slc wioszczyn.

Pan Tytus, bdc modym medyl<iem w Szl<ole Gó-
wnej Warszaws<iej, zacign si do suby przy ambulan-

saci wgiers<icli w l<ampanii 48. rol<u. Po Yilagos i upadl<u

powstania wraca do ojczyzny l<rótsz drog przez Tatry.

Wtedy pierwszy raz pozna i polcocha Podliale. Gdy po-

tem po wieu atacli powróci znów do ul<ociianyci gór,
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wanie cholera rozpanoszya si w tej zapomnianej i od-

citej od wiata »zalcopanej« wiosce. Dziesitkowaa bez-

bronnyci a do ostatniej rozpaczy doprowadzonycli górali.

Wadze nowotarskie mao widocznie si tem interesoway,

sdzc z tego, co pan Tytus zasta, jako akcy antychole-

ryczn w Zakopanem. Radzili sobie gazdowie po prostu

w ten sposób, e gdy w której chaupie zaszed wypadek

cholery, to zostawiali w niej nieboszczyka albo chorego

i zabijali szczelnie drzwi i okna. Gdy pan Tytus przyjecha,

ju nie wiele chaup pozostao zamieszkaych. Ciemnota

i rozpacz przeszkadzay z pocztku niesieniu jakiejkolwiek

pomocy, czsto nawet przeciw niemu wystpoway gronie.

Pomimo tego zwyciy przesdy, pomoc zacza skutko-

wa, a epidemia ustawa. Od tej chwili wiara w pana

»Aubiskiego« i przywizanie górali towarzyszyy mu do

mierci.

Ksidz kanonik Stolarczyk obj parafi pogaskich

owieczek. Podczas mszy wchodzili gazdowie i juhasy do

kocioa, aby zapala fajki od wieczystej lampki przed Ma-
tk Bosk. W kapeluszach na gowach, jak do karczmy

Nie byo jednak w tem adnej intencyi lekcewaenia. Ich

bohaterem narodowym nie by Kociuszko ani ksi Jó-

zef, nigdy o nich nie syszeli, nie — to by zbój Janosik,

stracony w zamku orawskim. Zbójnictwo otoczone byo
aureol w ich pojciu, a polowanie, powiedzmy kusowni-

ctwo, ich namitnoci.
Nad takimi to parafianami obj duchown wadz

ksidz Stolarczyk.

Dc z panem Tytusem do tego samego celu owie-

cenia i umoralnienia tego namitnego a penego jeszcze
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dzikich instynktów ludu, podali sobie ci dwaj, jeszcze mo-
dzi wtenczas ludzie, rce i do mierci w harmonii i przy-

jani nie stracili go z oczu.

Nie mogem ju tego widzie, bo gdy przyjechaem

w Tatry, to pan Tytus z ksidzem kanonikiem odkryli ju
drogi na wszystkie szczyty, nietknite dotd ludzk stop,

ale auj, bo ceremonia, towarzyszca kademu takiemu

zwycistwu, musiaa by niezwyk jako nastrój i obraz.

Gdy po kilkodniowych nieraz szukaniach sposobu

dostania si na szczyt, choby to by gzemsik albo komin,

po niebezpieczestwach i umczeniu, bo czsto o kilka-

dziesit metrów od szczytu trzeba byo schodzi w dolin

i z innej strony atakowa, dotarli nareszcie na szczyt Wy-
sokiej, Ganku albo Zamarej Turni, to nastpowaa nie-

zmiernie uroczysta chwila.

Ksidz kanonik na serdak przywdziewa kom, za-

kada stu, górale klkali naokoo i »Te Deum laudamus«

bio w blizkie ju niebo hymnem adoracyi i wdzicznoci.

Znaem jeszcze wszystkich przewodników, co brali

udzia w tem zdobywaniu szczytów tatrzaskich. Bya to

stara gwardya pana Tytusa, przywizana do niego, jak »les

vieilles moustaches ; do swojego maego kaprala. Wojtek

Roj o mazurskim typie, szczerej, otwartej twarzy, rozumnej,

minister wszelkich spraw pana Tytusa (yje jeszcze, gdy

to pisz), Szymek Tatar o pysznej, srogiej, suchej twarzy,

orlich oczach, Wojtek limak wspanialej, smukej postawy,

nadworny golibroda pana Tytusa, Ja Gronikowski, Jasio

Sabaa bardzo ju stary, ze swoj wolterowsk sprytn

twarz, glami nieodstpnemi i czerwonem piórem nie-

zmiernej dugoci (z morskiego bka, jak mawia) za ka-

peluszem. Szef orkiestry Bartek Obrochta, Jdrzej Wala,

Jdrek Peksa, Bachleda.
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Mody, zdrów, jak owi starzy, fanatycznie przywizany

do tego cudnego kawaka Polski, byem przez pana Ty-

tusa przyjty do staych uczestników w jego wycieczkaci.

A nie poszed z nim nikt, coby mu nie by miym, a by-

oby szo cae Zakopane. Datego te zaprasza osobicie,

pod sekretem, czsto nawet dajc punkt zborny gdzie

w turniacli. Ten sam rygor dotyczy przewodników; nie

wszyscy mieli ten zaszczyt i niejeden byby duo da i za

darmo pity po piargacli zdziera, aby i z >^ Panem «.

Tak, jak ksidz Stolarczyk gromi z ambony i nic nie prze-

puszcza, tak i pan Tytus wycza ze swej kompanii kad
parszyw owieczk i nie byo na to adnej rady. Zapro-

szeni mieli przez pana Tytusa przydzielonych! sobie raz

na zawsze tych samych przewodników, dostrojonych tem-

peramentem, osobistymi warunkami si, zdrowia, dowiad-

czenia do potrzeb tego, którego mieli prowadzi. Moim
by stale Jdrek Peksa, latalimy z nim jak waryaty; rano

o wicie polecie Waksmundzk do Morskiego, stamtd

wle na Rysy, zsun si po piargach z powrotem do

Morskiego, zdrzemn si przez te pó godziny, co potrze-

bowaa stara tratwa ongi na przepynicie jeziora, wróci

do Zakopanego kusem na reunion i taczy do witu...

do tego Jdrek by jedyny.

Pan Tytus szed z caym taborem kilkudziesiciu lu-

dzi; oprócz starej gwardyi Rojów, Tatarów, Oronikowskich

i Walów, szed Bartek Obrochta z kapel. Szli modzi prze-

wodnicy z namiotami, zapasami ywnoci i napitków na

wyywienie wszystkich czasem przez pi i sze dni; szli

gocie, kady ze swoim przewodnikiem, oprócz tego kilku

najmodszych kandydatów na zot blach, aby nie usche

korzenie kosówki i limby i wod w saganach na herbat.

Nocowalimy czsto w turniach tak wysoko, e ani
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tam wody ani kosówki ju nie byo, watra za ca noc

musiaa si pali i wrzca tierbata do witu dla wszyst-

kich. Pan Tytus twierdzi, e najlepiej odywia si w gó-

rach tustemi rzeczami, jak sardynki w oliwie, sonina w-
gierska i czem sodkiem. Nie przeszkadzao to wcale, e
byy dla wszystkich ozory brazylijskie, kocioki z bigosem

i z kasz, torty, ciasta i t. d. Gdy si wemie pod uwag,
e schronisk nie byo, e nawet chleb trzeba byo na tak
ilo zdrowym apetytem obdarzonych ludzi, nie na kilka

dni, dopiero mona poj, jaki tabor objuczonych ludzi

szed za panem Tytusem. Kapela Bartka Obrochty graa

cigle, chyba e si przechodzio przez bardzo »pone«
miejsce. Brzczca ta naiwna muzyka, zaledwie dosyszalna

wród olbrzymich zomów i ciemnych turni, cigaa cza-

sem, niewiadomo skd i jak, zdaleka jej odgosem przy-

nconych juhasów. Czarni, jak ich koszule, uwdzeni dy-

mem szaasów, z dzik fury puszczali si natychmiast

w taniec, wpadali w sza, jak derwisze, zapamitywali si

po prostu. Bartek Obrochta zawzina si w takich chwi-

lach tak, e fajki nie wypuszczajc z zbów, wali z wcie-

koci pit takt w ska albo piargi, oczy przymyka
w upojeniu i stopniowo nika ta muzyka nabieraa mocy
i brzmiaa » starowieckim « pomidzy turniami, dziwic

kozice i straszc wistaki.

Nie wolno byo pod adnym warunkiem gra kapeli

jak tylko rodzime pieni, marsze i tace. Wic marsze:

Goryczkowy, Orawski, Zakopaska pie, wreszcie » Sta-

rowiecki , bo tak ksidz Stolarczyk kaza nazwa dotd
»zbójnickim ' nazywany motyw o wybitnym charakterze

pó poloneza, pó czardasza. Ten to > Starowiecki « naj-

wicej dal Paderewskiemu motywów do jego taców gó-

ralskich.
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Przyjechali raz do Zakopanego niezwykli gocie. By
to monsieur Charles Biils, bourgmestre de Bruxelles, libera,

i jego przyjaciel, prezydent belgijskiej izby deputowanych,
znacznie starszy od niego monsieur August Couvreur,

z partyi katolickiej. Nalec do dwóch wrogich sobie obo-

zów politycznych, kochali si i cenili nawzajem. czya
ich oprócz tego, wspólna obu, pasya chodzenia po szczy-

tach i poznawania gór, gdziekolwiek one s: po Alpach
Pireneje, po Pirenejach Atlas, Himalaje, Skandynawia, wre-

szcie przyjechali w Tatry.

Marszaek Sejmu, nieodaowanej pamici dr Mikoaj
Zyblikiewicz, który by wanie w Zakopanem, do spóki
z hrabin Edwardow Raczysk i drem Tytusem dooyli
wszelkich stara, aby tym dostojnym gociom pokaza Ta-

try z najpikniejszej strony. Postanowiono dwie wielkie wy-
cieczki : jedn w Tatry zachodnie, drug w Tatry wysokie.

Pewnej soboty na Krupówkach spotkaem kocha-

nego pana Tytusa, jak zawsze w somianym kapeluszu

i serdaku na surducie. Smuky i wysoki, o piknej, pol-

skiej twarzy, rozjanionej modym umiechem, przy siwej,

gstej, jak szczotka, czuprynie. Polecajc milczenie o wy-
prawie, kaza mi by nazajutrz rano, w niedziel, w Ora-
wie u pana Kocyana, gdzie on dzi jeszcze z taborem
i Belgami wyrusza. Tam bd nocowa, a jutro po
mszy ruszymy ju razem na Woowiec, gdzie tabor

drug noc spdzi, w poniedziaek za bdziemy wchodzi
na Rohacze. Pan Tytus wiedzia, e staram si o pann
Kisielnick i e pewnie mam ochot by na sobotnim reu-

nionie, aby j tam spotka. Nie myli si, i wdziczny
PAMITNIK. ^„
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za t kombinacy, przyrzekem mu by o 8 z rana w Ora-

wie. Po tacach caonocnych prawie, nie kadc si spa,

o 5-tej z rana, zapakowawszy tylko zapasowe buty i nieco

najniezbdniejszych przyborów w górach, wziem maego
chopaka Józka Giewonta i wzdu regh", mijajc Kocie-

lisk dolin, pucilimy si kusem ku Orawie. Po drodze

szed góral take do Orawy, prowadzc konia z pustemi

barykami po tycy. Za par szóstek pozwoli mój tómok
zawiesi na koniu i tak biegnc we trójk za koniem, zd-
ylimy przed 8-m do Orawy.

Na skalnem usypisku, wród gazów i omów may
domek, otoczony ogniskami biwakujcych pod goem nie-

bem górali z taboru pana Tytusa. Kapela gra, Wojtki

i Jdrki jeszcze nie tacuj, bo w Zakopanem msza nie

skoczona. We dworku, pan domu i wszyscy uczestnicy

wyprawy, przy niadaniu. adne panny Kocyanówne krz-

taj si, atmosfera gocinna i sympatyczna. Pan Kocyan

by urzdnikiem w lasach kameralnych, wielkiej zacnoci,

wiedzy i zasugi. Fauna i flora tatrzaska bya polem nie-

strudzonych i gbokich bada tego pustelnika. Panu Ty-

tusowi by oddanym ca dusz, a taki dzie dla niego

wielkiem witem. Mie w swoim domu takich goci!

W tem pustkowiu, on, biedny urzdnik kameralnych do-

men, odcity od wiata. Z panem Bulsem i Couvreur po

niemiecku rozmawiajc, zafrapowa ich, jak mi potem mó-

wili, swoj wiedz. Historya formacyi Tatr, okresy mezo-

zoiczny, morski i lodowy, ich cechy charakterystyczne,

byy jego cheval de bataille«.

Koo 10-tej z rana spakowany karny tabor gotów

do drogi. Bartek z kapel gra » Orawskiego «, poegnawszy
panie (bo Kocyan poszed z nami), ruszamy na Woowiec.
Wskutek dugich deszczów mchy w lasach, jak gbki na-
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siknite wod, a potoki górskie bardzo wezbrane. Przy-

chodzimy nad jak, zdaje mi si, Such wod. Moe by,
e czasem oysko po dugiej suszy daje jak racy bytu

tej nazwie, tym razem jednak bya zupenie nie na miej-

scu. Z hukiem, szumem i pian, a szybkoci wodospadu

waiy masy wody, wstrzsajc wielkimi smerekami, któ-

rych dosigy, przybierajc raptownie. O przeprawie, s-
dziem, mowy niema, dziwno mi tyko, e pan Tytus nie

wygda tem zafrasowany.

Dwóch przewodników zdejmuje z siebie torby, cuhy

i serdaki : to Szymek Tatar i mój Peksa. Obaj nerwowi,

muskularni, czarni. Przyskoczyli do ogromnego stu-, albo

parusetletniego smereka nad samym brzegiem potoku.

Splunli w garcie, chwycili za swoje ciupagi, zaczynaj

cina drzewo. W pierwszej chwili mylaem, e to art,

po chwili widz, e oni naprawd do niego si zabrali.

Ze zrcznoci i precyzy a znajomoci praw fizyki wali

Jdrek w smereka od strony wody, tu przy korzeniach,

Szymek za od strony brzegu, z przeciwnej strony, wyej
o metr. Cicie w cicie idzie z matematyczn cisoci
coraz gbiej w blizny biednego smereka. Nie upyno
pó godziny, nacicia byy ju tak gbokie, e gdy kilku-

nastu górali przyskoczyo i zaczo pcha wspaniae drzewo

ku wodzie, to raptem trzaslo, zakoysao konarami i gruch-

no wreszcie, kadc si cae przez potok. W tej chwili

Jdrek wskoczy na pie i ciupag cina szybko gazie,

stojce pionowo; szeroka kadka bya gotowa.

Cay tabor przeprawi si na drug stron, zaczlimy
wchodzi na Woowiec. Tatry Zachodnie dawniejszej for-

macyi daj obraz tego, czem za tysice lat bd Tatry

Wysokie. Szczyty pozbijane piorunami i wod, kamie bo-

wiem zwietrzay ju i kruchy. Jeziora zasypane zomami
10*
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strzelistych kiedy szczytów, rolinno mniej bujna i bo-

gata, smutek i pustka, gdy si tylko sfer lasów za sob,

a raczej pod sob, zostawi. A lasy ogromne, stare i dugo,

bardzo dugo nimi si idzie, prawie pod szczyt Woowca.
Ze zmrokiem w gstym, wysokopiennym, jodowym

lesie stanlimy na nocleg. Przewodnicy i górale tragarze

pozdejmowali ze siebie pakunki i torby i zabrali si do

rbania drzew. Z t sam szybkoci i wpraw, jak tam,

nad potokiem, swojemi ciupagami, lekkiemi stosunkowo,

cili ogromnych smereków, zdaje mi si, okoo omiu

;

trzeba byo drzewa na ogromne dwa ogniska, ale na to

jeden smerek byby wystarczy, wycito za tyle, aby lasu

nie zapali. Jedno ognisko byo dla panów, drugie dla

górali.

Ju byo dobrze wyiskrzone niebo, gdy wilgotne

drzewo zaczo si nareszcie pali wielkim pomieniem.

Wiatr w wysokopiennym lesie nie dochodzi, pomie szed

prosto w gór, mona byo naokoo -watry - foremnem

koem zasi. una za bya taka od tych dwóch ognisk,

e j w Zakopanem widziano. Przy drugiem ognisku krz-

tay si sylwety górali, warzono tam herbat, odgrzewano

konserwy i kocioki z bigosem.

Wysoko nad szczytami jode miesic zawieci w tej

majestatycznej guszy i lodowatem tchnieniu, wiejcem od

czerniejcych na wyiskrzonem niebie granitów Rohaczy,

trzeszcz iskrami i burz ogniem olbrzymie stosy na po-

tne dzwona zrbanych smereków. Skupieni przy ogniu,

odczuwamy wraenie chwili, czujemy wszyscy jej urok i nie

psujemy jej gadanin. Obserwuj wyrazist twarz pana

Tytusa, widz go w swoim ywiole, promieniejcego roz-

kosz najwiksz, jak mu ycie jeszcze da moe. Podjedli

wszyscy. Od watry góralskiej podchodz górale ku naszej,
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skrzypki Bartkowe zaintonoway raptem motyw ze sta

rowieckiego«. Wnet zawtóroway basy Kuby Kulawego

i skrzypki Jakowe. Zwona, zaedwie si posuwajc, w ka-

peluszacli z fantazy zbójnick- nasadzonycli, ukazuj

si nam na te pomieni te nieporównane typy Szymków

i Wojtków starycli, modyci Józków i Jdrków. Zaczyna

si zbójecki taniec. Nie dla goci on z Warszawy, banany

i obiczony na tani efekt, w odwitnycli cuiaci i pstro

wyszytyci serdakaci. Zrudziae kapeusze, atane portki

i wytarte na nici serdaki. Ale kada ata, to pamitka

albo krwawej bójki albo niebezpiecznej ciwii na jakim

Ganku ub Mniciu, podciodzenia za kozic, albo ucieczk

przed strzelcami wgierskimi. Tacz dla siebie przedewszyst-

kiem, na tle jedynem, na jakiem ten dziwny taniec wogóe

taczonym by moe: na te un ogniska owietlonych

smereków, za którymi zaraz noc i gbia czarna. W czerni

tej mog by tak samo stranicy wgierscy, jak i niedwied.

Rytm w takt muzyki coraz szybszy, jeden za drugim sun
coraz prdzej, drepczc zgrabnemi nogami coraz szyb-

ciej, raptem przeraliwy gwizd przez pace, jeden, drugi

i trzeci. Bartek kapelmistrz oczy przymyka, kierpcami wali

takt z pasy, » zbójecki « wpada w sza, gwizdy coraz czst-

sze... migaj raptem w gór wszystkie ciupagi, nerwowe

i ylaste ramiona, wyrzucone w gór, byskaj wysoko

nad kapeluszami i orlemi piórami, sta wyostrzonycli to-

porków, puszczaj je w pacacli w obrót wirowy tak szybki,

e tyko refleks pomienia wieci. Jeden za drugim sadzi

teraz skokiem w gór, ten sam sza dziki, co juliasów,

zwabionycli muzyk, porywa ici wszystkici, w przysia-

daci, podskakujc co ciwila, strzela który caem ciaem,

jak z procy, wyrzucony w gór. I znowu ten pierwszy

motyw wraca, tempo wolnieje, zaczyna si zbójecki da capo,
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aby nie wiem, ile razy, zakoczy si znowu tern finale

furioso.

Miaem wraenie po tym »zbójeckim«, jedynym, jaki

widziaem w yciu, e bez krwi, bez mordu, strzelaniny

i zgrzytu ciupagi o ko, jest niekompletnym, nieskoczo-

nym. Biada stranikom skarbowym, biada Liptakom i an-
darmom, gdyby z nimi teraz zadarli.

Nazajutrz wejcie na jeden z najniebezpieczniejszych

szczytów, na Rohacze. Pamitnem mi ono bdzie zawsze,

bo tam pierwszy raz zrozumiaem, e odwaga to waci-
wie tylko silniejsze, albo sabsze nerwy, wiksze lub mniej-

sze uleganie imaginacyi. Drug za obserwacy, zrobion

przeze mnie przy tej sposobnoci, bya sia suggestyi, wy-

wieranej przez sabe nerwy na nerwy silniejsze.

Idziemy wzkim lebkiem (gzymsem), szerokim moe
na pó metra, moe troch mniej miejscami. leb ten znaj-

duje si blizko szczytu Rohaczów. Pamitam doskonale,

e szlimy w tym porzdku : przewodnik Wojtek Roj, pan

Tytus, za nim Szymek Tatar, za Tatarem ja, za mn J-
drek Peksa, za nim krewny pana Tytusa, mody czowiek,

pan K., bursz dorpacki, a dalej w ty, poprzedzielani za-

wsze przewodnikami, reszta goci. Po prawej rce ciana,

na lewo przepa moe trzystu metrów. Przejcie »pon «,

cisza zupena, tylko kroki dzwonice po granicie, czasem

sycha odgos piargu, leccego w przepa... Widz przed

sob moich poprzedników, idcych miao wzdu gzemsu

i widz, jak kady z nich w tem samem miejscu zwalnia

na chwil tempo, a potem daje duy krok. Doszedszy do

tego punktu, zobaczyem w gzymsie, czy to przez piorun.
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czy przez toczcy si jaki wielki gaz, wyrwan szpar,

nie szersz moe, jak na dwie stopy. ciana jednak, do

której nasz gzyms nalea, bya tak pionow, e przez

szpar tej wyrwanej rysy wida byo iet daleko w dole

byszczce, jak szmaragd w socu, jakie zmarze, czy

czarne jezioro, wielkoci dwudziestofrankówki. Widzc zu-

peny spokój moicli poprzedników i nie zdajc sobie by-

najmniej sprawy, e ta wyrwana rysa wywoa tak panik,

daem krok jeden, nawet niewiele duszy od normalnego

i nie mylc o tem nawet, szedem gzymsem dalej. W teje

chwili wród ciszy, towarzyszcej posuwaniu si po tym

lebku caego taboru, usyszaem jaki jakby pacz, czy

mieci przecigy, potem gosy rozmaite w tonie perswazyi

i irytacyi. Przywarszy plecami do ciany, obróciem si

poza siebie i zobaczyem modego pana K., zakrywajcego

sobie oczy rkami. Przysiad na gzymsie, wydajc jakie

okrzyki, a dwócli przewodników co mu perswadujc, trzy-

mao go pod ramiona. Nie móg bezwarunkowo przej

przez to »zdeke miejsce«. Nogi jego wypowiedziay mu

sub. Musiano z wielk trudnoci cofn ca t cz
taboru i odesa pana K. do domu z jego przewodnikiem.

Poczem dopiero, znowu po jednemu, musieli wszyscy fa-

talnym tym gzymsem drugi raz, ale ju zdenerwowani

i oczekujcy czego strasznego, posuwa si. Cz taboru

przesza przez t rys, zdawao si, e cay ten epizod ju

si zakoczy, gdy raptem przewodnik drugiej klasy, Woj-

ciech G... wprawdzie bez miechów i paczów nerwo-

wych, ale zato bardzo stanowczo owiadczy, spojrzawszy

w t szczelin, e ma on i dzieci i woli nadoy do-

lin, ale tdy nie pójdzie. Jestem przekonany najmocniej,

e gdyby nie nerwy pana K..., to wszyscy byliby prze-

szli bez wahania.
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TATRY WYSOKIE.

Druga wycieczka dla pp. Couvreur i Buls miaa icii

zaprowadzi do serca polskich Tatr, pokaza im partye

najpikniejsze, a wci inne. Tym razem punkt zborny by
w Zakopanem, u pp. Ciaubiskici. Tabor jeszcze wikszy,

bo dla starszych uczestników, do których si dostojni go-

cie liczyli, byy przygotowane wierzchowe konie góral-

skie. Konno mona byo cz drogi, najwicej mczc,
do hal Gsienicowych odby i si zaoszczdzi. A potrzeba

ich byo na zapas, bo wycieczka bya w wikszym stylu.

Popod Swinnic do doliny Wierchcichej, stamtd przez

Zawory do siedliska niedwiedzi, do doliny Ciemnosmere-

czyskiej, z niej do doliny Hliskiej, przez przecz Ko-

prowa nad Wielki Staw Hinczowy, tam nocleg w namio-

tach, nazajutrz rano przez przecz Miguszowieck (ona

jest tytuem najpikniejszej ksiki o Tatrach, Stan. Wi-

tkiewicza, jak kiedykolwiek napisano, albo napisz), do

Czarnego Stawu nad Morskiem Okiem, Morskie Oko, po-

pas, Swistówka, dolina Piciu Stawów Polskich, Zawrat —
Zakopane.

Program ten uwzgldnia polskie Tatry wycznie,

a pozwala na poznanie ich charakteru, szczytów i dolin

znakomicie. Pogoda dopisaa nam cudna. Obaj Belgowie

byli pod urokiem i przyznawali Tatrom charakter zupenie

odrbny, wyszo bezwzgldn nad Pyrenejami, przez fan-

tastyczne kontury szczytów i ich oryginalno. Takich syl-

wet dziwnych, jak Ganek albo Mnich, nigdzie nie spotkali.

Ciemnosmereczyska dolina z bogactwem przepysznych

starych drzew, z których adne nie moe by uytem na

co innego, jak chyba na ognisko dla rzadkich tam turystów,
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martwych pustkowiach kontrastem nadzwyczajnym.

Wród wysokich szczytów i przeczy ley ta wspa-

niaa dolina. Zomy butwiejcych drzew zacielaj j do-

szcztnie, ledwie widoczne z pokrywajcych je gszczy

bujnej rolinnoci. Z nich wyrastaj nowe — Arkadya na-

tury. Nikt tam nie rbie, bo jake to drzewo przez wszyst-

kie szczyty i przecze stamtd sprowadzi? Rozpanoszya

si te i rozbujaa caem bogactwem smereków, limb, mo-
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drzewi i kwieciem wszelakiem, urgajc dumnie siekie-

rom i piom!

Nad wielkim Hinczowym Stawem obóz w namiotach,

rozbitych pod wyiskrzonem niebem. Naokoo olbrzymy

granitowe w ciszy i majestacie nocy, przed nami Migu-
szowiecki, na który jutro o wicie ruszymy, na lewo od

niego Cubryna, na prawo Rysy, Wysoka, Ganek, za nami

Szatan, Baszta przednia, Baszta skrajna, Hruby Wierch...

Cudna noc tatrzaska z swoj cisz, powietrzem balsa-

micznem i urokiem nieporównanym...

Od Wielkiego Hinczowego zimno przed witaniem

zachodzi, górale przy ogniskach a my w namiotach okry-

wamy si, czem tylko mona. Od Szczyrbskiego jeziora,

od wgierskich równin niebo róowieje, czarne turnie sza-

rzej, watry buchny silniejszym pomieniem, górale si

budz i krzta zaczynaj... Pan Tytus ju na nogach;

w lodowatej wodzie jeziora robimy nasz rann toalet,

herbata w saganach kipi. Ciepy powiew od Wgier nad-

latuje ze wschodem soca, natura pachnie ros i wie-

oci, limby i kosówki jakby wywieone i umyte. Ja
Sabaa brzdka na glach, Bartek co mu wtóruje na

skrzypkach, reszta kapeli zajta usug przy niadaniu.

Pogoda bdzie pikna... Herbata rano w górach, po nocy

przespanej pod golem niebem! Bogosawiony nektarze!

Jakbym od na twoj cze napisa, gdybym umia!

Ognie pogaszono, wszystko spakowane, Sabaa z Bart-

kiem intonuj > Orawskiego «, Kulawy Kuba z ogromn
basetl i modszy Obrochta, jako trzecie skrzypce, stoj na

duym gazie. Czarne kapelusze z piórami i siwe cuhy

odcinaj si na tle niebieskich turni, tabor rusza ku Mi-
guszowieckim szczytom. Za nimi klejnot tatrzaski— Mor-

skie Oko. Miguszowiecka przecz, widoczna ze schroni-
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ska nad Morskiem Okiem, naley do przepraw trudniej-

szych i wymagajcych zdrowych nerwów. Pijcy wygodnie

na werandzie dzisiejszego schroniska kaw, z niedowierza-

niem suchaj, jak to si po tej, na oko prostopadej, ol-

brzymiej cianie, wysokoci dwóch wie Eiffel, schodzio.

Zejcie na polsk stron jest rzeczywicie nie dla sa-

bych nerwów, na mnie zrobio wraenie gorszego od tego

na Rohaczach. Nabraem determinacyi, gdy spojrzawszy

za siebie, zobaczyem Kulawego Kub z ogromn basetl

na plecach, zawieszonego na cianie Miguszowieckiej.

Pochyli si naprzód, to znaczy wpa z wysokoci jakich

piciuset metrów prosto w Morskie Oko, trzeba wic ple-

cami trzyma si ciany. Kady z nas przylepia si do

niej, Kub odpychaa basetla. Nic sobie z tego nie robi,

fajk mi dalej, a gdymy zeszli wreszcie na »bul« i na

zielonym mchu legli na krótki spoczynek, majc ju i schro-

nisko i Morskie Oko przed nami jak na doni, a zejcie

bezpieczne, to kapela fortissime, aby nas ze schroniska

dojrzay pikne panie, oczekujce nas z obiadem, hukna
» Starowieckiego . Basetla Kuby nie stracia adnej struny

ani on animuszu. Daleko pod nami mienio si Morskie

Oko od ciemnych szafirów do jasnych szmaragdów.
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ZAPRZYSIENIE REKRUTÓW.

Kadego roku w jesieni, rekruci, wzici do puków
gwardyjskich, jak tylko nabior troch postawy onierskiej,

skadaj przysig, nie tak jak u nas w kancelaryi puko-

wej przed krucyfiksem, ale wprost cesarzowi.

Odbywa si to przed zamkiem, u wylotu »Unter den

Linden , z wielk parad.

Na t ceremoni zostaem przez cesarza zaproszony.

Jak si na t parad ubra? Dzie prawie zimowy, szary,

mglisty czas. Wziem po prostu ciemny paltot, na gow
cylinder i poszedem. Byem jedynym tylko cywilnym wród
caego mnóstwa wojskowych, i to byo mi ju, jako eks-o-

nierzowi, bardzo niemiem. Jeszcze nieprzyjemniej mi byo,

gdy chorowie sztandary puków gwardyi, nocujce za-

wsze w zamku cesarskim, poczli wynosi do ceremonii

przysigi. Wojskowi wszystkich nacyi, przyjtym ogólnie

zwyczajem, salutowali przed kadym sztandarem, ale co ja

mam ze sob pocz, odkrywa gow przed pruskim sztan-

darem?! Przeczuwajc, e w tej kolizyi czsto przyjdzie mi

si znale, poszedem po rad do ambasady austro-wgier-

skiej, i przedstawiem szanownemu, a mnie yczliwemu

wielce ambasadorowi hr. Szegenyi Marich, jak mi na tej

paradzie niemoliwem byo czapkowa pruskim sztandarom.
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a z drugiej strony niemiem zraa do siebie cesarza i cay

korpus oficerski gwardyi, lekcewaeniem tego symbolu.

Rozumny i zacny ambasador, pojmujc moj moraln

rozterk, znalaz na to sposób radykalny.

»Jeste pan nadporucznikiem uanów w rezerwie. Re-

gulamin armii naszej poleca wyranie wszystkim oficerom,

tak w czynnej subie, jak w rezerwie i obronie krajowej,

wystpowa przy wszystkich uroczystociach wojskowych

w mundurze. Jestemy w aliansie z Niemcami, bierz pan

swój mundur i wystpuj w nim przy pierwszej sposo-

bnoci «.

Od tego czasu, czy to podróujc z cesarzem, czy

na bale dworskie, manewry, albo inne okolicznoci woj-

skowo-paradne, braem zawsze mój austryacki mundur

uaski. Weszo to tak dalece w zwyczaj, e ile razy do-

stawaem telegram dworski z zaproszeniem na tego rodzaju

okoliczno, to w telegramie byo zawsze wymienionem, czy

mam by w marszowym (Marsch-Adjustirung), czy te
w paradnym (Parade-Adjustirung) mundurze.

Miaem wraenie, e cesarz z tego by rad, bo lubic

mie mnie w swojej wicie, nie potrzebowa si kopota,

e mu tam za nim cywilny pan w rajtroku psuje cay efekt

jego sztabu.

Wracajc do zaprzysienia rekrutów, to tam po raz

pierwszy usyszaem Wilhelma II. przemawiajcego.

Mówi rzeczywicie bardzo piknie, wyranie, gono
i dobitnie, przedewszystkiem jednak z ogromnem przeko-

naniem.

Jak wszystkie mowy cesarskie, tak i ta wywoaa bu-

rz i wrzenie ogromne.

»Wer kein guter Christ ist, wird auch kein guter Sol-

dat werden « — mówi cesarz do rekrutów.
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Tego samego wieczora dzienniki berliskie komento-

way t mow ironicznie, ydowskie za wprost pieniy si

ze zoci i jadem wcieklizny bryzgay na cesarza.

Twierdziy, e Gedeon, iannibal, Juliusz Cezar i At-

tila, nie bdc chrzecijanami, byli niemniej onierzami

i wodzami wikszymi od wielu gorliwych chrzecijan, pro-

testantów. Socyalici za i antiklerykali w swoich dzienni-

kach wywodzili paralel jeszcze wicej osobist, midzy
cesarzem Wilhelmem a Fryderykiem Wielkim, twierdzc,

e wanie by takim i e jako ateusz i wolterianin kpi

sobie ze wszelkich przesdów.

SCHLEPPCOUR.

Sezon przyj na dworze berliskim, wielkich i maych
balów (kleine und grosse Hofbale), zaczyna si zaraz po

Nowym Roku, rodzajem wielkiej rewii caego tego wiata,

który w roku bie-

cym moe by
i yczy sobie by
proszonym. Nazywa
si to die Schlepp-

cour«.

Kto jest hof-

fahig«, ten za pro-

tekcy swej amba-

sady moe uzyska

zaproszenie i przez

ni te bdzie cesar-

skiej parze przedsta-

wionym.

Przedewszyst-

11
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kiem wic cay wiat ciaa dyplomatycznego, nastpnie

l<sita rzeszy niemieckiej, arystokracya i wiat wojsko-

wycli dygnitarzy.

Gdy si zajeda przed zamek królewski w Berlinie,

odpowiednio do kategoryi, do której si jest wliczonym,

idzie si albo do sali ksit, albo do sali ciaa dyploma-

tycznego, albo wreszcie »fijr Herren Officiere«. Wszyscy

s w mundurach, wojskowych, dworskich lub dyplomaty-

cznych, fraka niema ani jednego, dla tych za, którzy zu-

penie do adnego munduru prawa nie maj, jest na dworze

berliskim specyalny strój, przypominajcy kostyum ojca

Yioletty w operze Verdiego. Aksamitny czarny »habit«

Louis XV, z abotami i koronkowymi manszetami, czarne

atasov;e spodnie krótkie i poczochy czarne. Niewielu si

widzi w tym kostyumie, bo do prototypu pruskiego na-

ley tusza, ogromna broda, ysina i nierasowe nogi i ydki,

co stoi w racej sprzecznoci z tym kostyumem. Nie chc
ublia rasie niemieckiej, ale o ile w Anglii wszyscyby mo-

gli ten strój nosi, bez naraenia si na mieszno, to

w Niemczech zaledwie ci wanie, którzy maj prawo do

innych mundurów.

Schleppcour na zamku berliskim jest fet dworsk
rzeczywicie wspania. Poniewa kadego roku szedem

na ni z grup pa i panów z ambasady austryackiej,

nawiasem powiedziawszy najbogatszej w piknoci, wic
opisywa mog to przyjcie z mojego punktu, a raczej

z mojej sali, sali ciaa dyplomatycznego.

Wychodzi si z niej wprost do wielkiej sali tronowej,

przy drzwiach stoi z wycignitemi szablami dwóch prze-

pysznych Gardes du Corps'ów, w mundurze bardzo mao
zmienionym od czasu Fryderyka Wielkiego, tylko zamiast

kapelusza trójgraniastego, hem z orem. Mundur ten, to
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mundur take dragonów mirowskich za Stanisawa Augu-
sta. Przez drzwi otwarte wida ogromn sal tronow,
szczelnie ju napenion gomi innych kategoryi, obojga
pci. Przez ten barwny tum, iskrzcy si brylantami, wie-
ccy opaowymi tonami ramion i biust(3w dekoltowanyci,
zaakcentowany tu i ówdzie silnie jaskrawym jakim mun-
durem, prowadzi wazki ywy korytarzyk. Na kocu tego
korytarzyka wida dominujcy nad tym dystyngowanym
i wietnym tumem tron, na którym stoi cesarz i cesarzowa.

Szambelan, czy te ochmistrz dworu, daje znak, e
ciao dyplomatyczne moe by ju przyjtem.

Ambasada po ambasadzie przestpuje próg, strzeony
przez wspaniaych gwardzistów. Ale nie idzie si grupami,
lecz pojedynczo. Par kroków dzieli osoby defilujce przez
ten ywy korytarz, od siebie. Przychodzi kolej na amba-
sad austryack, liczne panie, w które tak bya wówczas
bogat, bledn. Ambasador ju wszed; po kolei, odpowie-
dnio do wieku i rangi, sun i panie przez ten ogniowy
szpaler tysicy oczu, a gdy nareszcie s u kresu tego ko-

rytarza, na metr szerokiego, którego ciany to take biusty

obwieszone perami, mundury i ordery, to przychodzi chwila
najcisza, bo cesarz w mundurze feldmarszaka stoi na
tronie, a o krok dalej cesarzowa z wielk wstg ora
czarnego, z olbrzymimi brylantami i perami niesychanemi.
Przed cesarzem trzeba jeden pongeon zrobi i to cigle
wobec masy oczu, czyhajcych na jak gaffe«, albo po-
tknicie si o wasny ogon. Potem trzy kroki dalej i drugi
pongeon, taki sam przed cesarzow, potem zaraz wyzwo-
lenie, wychodzi si innemi drzwiami, tak samo strzeonemi
przez innych dwóch, równie wspaniale dobranych gwardzi-
stów, i jest si w wielkiej sali bufetowej, gdzie legion dwor-
skich kamerdynerów, bufet i baterye wina szampaskiego.

11*
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Widziaem kilka razy »die Schleppcour« i zawsze

miaem pole do obserwacyi i studyów ciekawych.

Przedewszystkiem nasuwaa mi si zawsze refleksya,

e pompa dworska, etykieta, ten przepych i hody gbo-
kie nawet dzi, gdy wiat tak si zdemokratyzowa, robi

wraenie nawet na ludziach, obracajcych si w tej sferze.

Widziaem najwiksze panie Niemiec, zemocyonowane ju
z góry przed wejciem do sali audyencyonalnej, ambasa-

dorowe, ogldajce si nawzajem z przodu i z tyu, czy

aby tylko najdrobniejszy jaki szczegó nie jest w niepo-

rzdku. Widziaem i mode panie, które prdko i niezna-

cznie robiy znak krzya witego przed wejciem w ten

straszny szpaler.

Uwaaem przytem, e cesarz Wilhelm II, o ile jest

atwym, naturalnym i najzupeniej pozbawionym afektacyi

jakiejkolwiek lub pozy w zwykych warunkach, o tyle, gdy

si ukazuje w caym aparacie majestatu, przybiera min
i poz gronego wadcy.

Wsy bardzo gronie zaostrzone, wycignite do góry

pionowo, jasno niebieskie oczy surowo patrz w zbliajc
si blad ofiar z dugim ogonem, rce oparte na mieczu,

jak gdyby chcia zupenie oniemieli i stropi nadchodz-

cego delikwenta lub delikwentk. Cesarzowa z agodnym
umiechem przywraca nieco do równowagi moralnej zmia-

donych surowem cesarskiem spojrzeniem dworaków i dy-

plomatów, a przedewszystkiem kobiety, które ju po wik-

szej czci s po przejciu tego wszystkiego wyczerpane

i u kresu si. — Trzeba widzie te same panie, gdy od-

bywszy swoj defilad, dostan si nareszcie do sali bu-

fetowej. Zamiast uroczysto powanego »plongeon'u« i min

uroczystych, reakcya modych temperamentów po tym

przymusie widoczna w ruchach, mimowoli poddajcych
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si rytmowi muzyki i walca. Po kilku czarach szampa-

skiego wina kolory i humor wracaj. Gwarno tam i we-

soo, a w sali tronowej cigle jeszcze ten sam nastrój, bo

wielu jeszcze czeka na swoj kolej.

Szedem i ja par razy tym ywym szpalerem z czapk
uask w prawem, z szabl w lewem rku. Mylaem gó-

wnie o tem, aby ostrog o ostrog nie zawadzi, jak mi

si to na audyencyi w Burgu u cesarza Franciszka Józefa

zdarzyo, i nie przewróci si jak dugi. Pozatem nie emo-

cyonowaem si zbytnio t ceremoni.

I na mnie spocz tym razem (wyjtkowo) surowy

wzrok gronego wadcy, ale musiay si oczy cesarza

spotka z mojemi, raczej tem wszystkiem rozbawionemi,

sdzc z tego, co mi cesarz kiedy póniej powiedzia.

Przez omyk powiedziaem kiedy cesarzowi zamiast

»Jawohl, Majestat!;;, »Jawohl, Durchlaucht <, natychmiast

jednak si poprawiem, tómaczc mój bd chwilowem

zmieszaniem (Verlegenheit). Was? Sie verlegen? Nein!

Kossak, das gibfs nicht bei Ihnen, nicht mai bel der

Schleppcour«.

Widocznie cesarz sam uwaa to za najgortsz prób
ogniow, przez jak miertelni wogóe przechodzi mog.

Do kilku, ju poprzednio wymienionych, wykrocze
przeciw etykiecie, wykazujcych niezbicie, e na dworaka

nie miaem najmniejszych kwalifikacyi, doda jeszcze mu-

sz zabawn scen, która miaa miejsce wanie po takiej

Schleppcour, czy te moe po balu dworskim, w mojej

pracowni.

Wróciwszy póno w noc z takiej dworskiej parady
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do domu, przechodzc przez pracowni do mojej sypialni,

pooyem paradn czapk uask (do suby jest inna,

obcignita cerat) na stoliku.

Do wczenie zrana, nie uprzedziwszy mnie o tem

telefonicznie, przyszed cesarz do pracowni.

Wród pogawdki spostrzeg moj czapk i wac j
w rku, rzek: Es giebfs docli niclits so unbeuemes ais

Kopfbedeckung, wie die oesterreiciischen Schakos. Jedes-

mal, wenn ich mein Husaren-Schako (cesarz Wilhelm jest

pukownikiem honorowym 7-go puku huzarów wgierskich)

langer, wie eine halbe Stunde am Kopf habe, bekomme
ich Kopfschmerzen<<. (Niema nic niewygodniejszego, jako

nakrycie gowy, jak austryackie kaski. Ile razy przyjdzie

mi je mie duej, jak pó godziny na gowie, to dostaj

migreny). — Dotknity w mojej bardzo szczerej sympatyi

dla armii austryackiej, a w szczególnoci dla jej kawaleryi

i uwaajc nasze wyekwipowanie bezwarunkowo za pra-

ktyczniejsze od pruskiego, z mimowolnym przeksem od-

powiedziaem cesarzowi: Es wundert mich, Majestat, weil

meiner Meinung nach gibt es iiberhaupt kein Cavallerie-

Schako, was so bequem und angenehm ware, wie unsere

Uhlanen-Czapka . (Dziwi mnie to. Najjaniejszy Panie, bo

wedug mego przekonania, niema w adnej kawaleryi czaka

tak wygodnego i dobrze siedzcego na gowie, jak nasze

uaskie czapki).

Cesarz Wilhelm wyd policzki, i zrobiwszy srogiego

marsa, rzek do mnie ostro: »Sie miissen mir immer wi-

dersprechen, Kossak! Sie haben eine Uhlanen-Czapka, die

kann meinetwegen bequem sein, ich habe aber ein Husa-

ren-Czako, was riesig unbequem ist!... Yerstanden!? Gu-

ten Morgen!< (Pan si zawsze musisz ze mn sprzecza!

Pan masz czapk uask, która ostatecznie moe i jest
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wygodn, ale ja mam czako huzarskie okropnie niewygo-

dne!... Rozumiesz pan?! Bd pan zdrów!). — To mó-

wic, opuci pracowni.

Zapomniaem za nadmieni, e cesarz, przyszedszy

do mnie, zasta w pracowni mojej jednego z najwikszyci

pomorskicli panów, ksicia Ryszarda Dolina (Scilobitten),

wielkiego zwolennika mojej sztuki. Naturalnie, e ksi
Dohna by wiadkiem caej tej sceny.

Gdy skonfundowany, odprowadziwszy cesarza do

bramy ogrodu, wróciem do pracowni, poczem go zape-

wnia, e nie mam nigdy zamiaru oponowa cesarzowi,

tylko taki niesforny mam charakter, e zapominam o wszel-

kiej etykiecie, czego potem czsto, jak i w tym wypadku,

auj.
Ksi Dohna, miejc si serdecznie z mojej strapio-

nej miny, powiedzia mi: Mon cher Kossak, je ne puis

que Vous donner un conseil, soyez te que Vous etes.

L'empereur n'est certainement pas fache de Vos contra-

dictions; au contraire, moi qui le connais depuis son en-

fance, je Vous assure qu'il est content de rencontrer des

hommes, qui tiennent a leur opinion. 11 en voit assez de ces

pantins qui ne disent que Zu Befehl Majestat, jawohl Ma-

jestat . (Kochany panie Kossak, jedn rad tylko da panu

mog: bd pan takim, jakim jeste. Cesarz z pewnoci
nie gniewa si o to, e pan si z nim sprzeczasz, przeci-

wnie, znajc go od dziecka, zapewniam pana, e lubi spo-

tyka ludzi, którzy maj swoje zdanie; widzi on dosy tych

maryonetek, co umiej jedynie powiedzie: Tak, Najja-

niejszy Panie, wedug rozkazu, Najjaniejszy Panie-).





POWRÓT CESARSKIEJ PARY
Z PALESTYNY

WYPRAWA DO CHIN





Po paromiesicznej nieobecnoci, powrócia para ce-

sarska z Ziemi witej do Berlina.

e za cesarz, podczas pobytu swego w Palestynie,

duo zdziaa dla rozwoju wpywów niemiecdch, a wraca

z przyjani Turcyi i nabytym dla misyi niemiecl<iej pa-

mitkowym terenem, w blizkoci grobu witego, nazy-

wanym ;Dormitio Sanctae Virginis«, wic Berlin gotowa

mu wspaniae przyjcie. Z tego powodu, cliocia tydzie

ju min od jego powrotu, to dzi dopiero mia nastpi

(byo to we wrzeniu, w dzie imienin cesarza Franciszka

Józefa, który to dzie cesarz Wiielm zawsze uroczycie

obciodzi) uroczysty powrót do Berlina.

Rada miejska miaa do czasu udekorowa bram
Brandenbursk i ca Unter den Linden. Dekoracya wypa-

da wspaniale i gustownie. Cay Berlin by w usposobie-

niu uroczystem.

W dniu tym pracujc w mojej pracowni w Monbijou,

od 10 z rana syszaem bbny i piszczaki, miarowym kro-

kiem idcyci bez koca gwardyjskich puków piecioty,

w stron Unter den Linden, aby tam szpaler wycign.
Mio mi byo wiedzie, e mój dostojny i potny mecenas

bdzie wkrótce w Berlinie i nikt mi za ze wzi nie moe,

e za wszystko dobre, co mnie osobicie od cesarza spo-
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tkao, bdc mu szczerze wdzicznym, cieszyem si na

prawdopodobnie niedalelcie spotl<anie.

Nie miaem jednali wcale zamiaru opuszcza mojej

pracowni i bra udziau w przyjmowaniu go z tumami
Berliczyl<ów, zbit cib zaegajcyci cae Unter den

Linden.

01<oo 12-tej, jal< zwylce wyszedem na ciwil do

poblizl<iej bodegi, aby sandwicliem i l<ieliszl<iem wina, za-

miast obiadu, l<tóry dopiero po robocie wieczorem jadem,

si polcrzepi.

Prdko, jak zwykle si zaatwiwszy z moim apetytem,

wracam do Monbijou. Cielny i pusty przed chwil uroczy

ten i zaciszny kcik Berlina, z mas staryci, piknych

drzew, peen gorczkowego ruchu. Legion dworskich po-

kojówek, w perkalikowych niebieskich sukienkach i biaych

czepeczkach, czyci klamki i okna, ogrodnicy gracuj wi-
row alej. Powany kasztelan (klucznik) doglda porzd-

kowania przedpokoju od pracowni.

Gdy mnie tylko te niewiasty powracajcego zoczyy,

zadyszane jeszcze od czyszczenia, na wycigi jedna przed

drug oznajmiaj mi: >Herr Professor! (nigdy adnym
nie byem, pytano si mnie ze strony cesarza, czy ten

tytu zrobiby mi przyjemno, odpowiedziaem, e naj-

mniejszej). Herr Professor! Ihre Majestaten kommen so-

gleich!« miejc si, mówi im: »Kinder, Ihr seit verruckt

geworden«, uspokójcie si, jest to fizycznem niepodobie-

stwem. W tej chwili wanie teraz burmistrz i rada miejska

przyjmuj cesarza przy bramie Brandenburskiej, potem jest

przecie niadanie, a zaraz po niadaniu, w Charlottenburgu,

w »Kaiser-Wilhelm-Gedachtniss-Kirche ; naboestwo uro-

czyste, bo dzi imieniny cesarza Franciszka Józefa«.— > Aber

Herr Professor, ein Hoftelegramm ist soeben angekom-
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men !
— Rzeczywicie, kasztelan pokazuje mi ten tele-

gram, do niego adresowany: Oleich nach dem Empfang
am Brandenburgerthor gedenken Ihre Majestaten das Atelier

vom Herrn v. Kossak zu besuchen \

Wkrótce potem przyszli oboje cesarstwo, cesarz je-

szcze w paradnej formie. Po paromiesicznej nieobecnoci

pierwsze, dosownie pierwsze kroki w Berlinie, skierowali

oboje do mojej pracowni.

By to dowód wielkiej aski i sympatyi; oprócz mnie

pracowao przecie w Berlinie równoczenie kilku innyci

malarzy i rzebiarzy take nad dzieami, zamówionemi

przez cesarza: Begas, Rocholl, Rochling, Kohner, Walter

Schot i t. d.

Oboje cesarstwo opaleni, oywieni i radzi bardzo ze

swej podróy. Cesarz przywita mnie wyraeniem wiel-

kiego alu, e z nim nie byem. Barwnie i plastycznie opi-

sywa jazd z Jaffy do Damaszku wród setek Arabów
i Beduinów, eskortujcych powozy cesarskie. O tyci prze-

pysznych gowach, byskajcych biakami i zbami, o tych

wielkich, chytrych, sta-

rych dzieciach, nai-

wnych a przebiegych.

O tem socu czaro-

dziejskiem, co z pach-

ty kolorowej, przybitej

do tyki drewnianej, ro-

bi chorgiew, godn
emira, wytartej w niej

wenie nadaje blask

zota, a przegldajcym

niciom poyski srebrne.

Opowiada cesarz.

W
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jak cesarzowa przez dragomana pochwalia przez prost

uprzejmo konia jednego z tych wyjcych, bronzowych

drabów, galopujcych obok powozu. Zaraz teje nocy,

tene Beduin przyprowadzi do biwaku cesarskiego tego

konia, spta mu nogi i pozostawi, niby to uchylajc si

od wszelkiej zapaty, a gdy go potem bez trudnoci zna-

leziono, zapiewa za szkap cen niesychan (ale jako

podarunek odwzajemniajcy si, naturalnie!).

Opowiada cesarz z humorem o pozie tych biedaków

na wspaniaomylno i bezinteresowno, a podszytych

semick chciwoci.

Wic naprzykad zafrapowa ekscelency von Plessen

jeden z Beduinów jak nadzwyczajn pik, cudnej ro-

boty. »Waciwie — mówi cesarz — nie byo na niej nic,

jak kawaek elaza i kawaek pachty z jakimi kutasami,

ale to soce ! Zawsze to zdradliwe soce Orientu, tworzce

mirae; skpana w niem ta lanca, wygldaa tak cennie,

jak gdyby j ze skarbca Aladyna wyniesiono. Ekscelencya

von Plessen prosi Araba, aby mu lanc sprzeda. »Nie,

Sidi, sprzeda tej drogiej pamitki, na której lady krwi

moich wrogów znajdziesz, nie mog, ale przyjm j ode

mnie w darze, uszczliwisz mnie, Sidi!« Ekscelencya von

Plessen, sceptycznie biorc ten ton górnolotny, wyj naj-

spokojniej dziesiciomarkówk z kieszeni i tonem równie

namaszczonym (zawsze przez dragomana) rzek: Dzikuj
ci i prosz, przyjm w zamian portret mego pana a brata

wielkiego sutana, w zocie rzebiony . Arab rozrzewniony

przypatrywa si, trzymajc pienidz coraz dalej od oczu,

poczem odda dziesiciomarkówk, mówic bardzo wzru-

szony: »Niegodnym ja, pies nieczysty, podziwia rysy

twego pana, oczy moje ju za sabe, nie dowidz. Moe
masz troch wikszy portret ?« Na dwudziestomarkówce



ju si dopatrzy po-

dobiestwa z orygi-

naem.

Cesarz opowia-

da barwnie i ywo.
Wszeciistronny i g-
bol<iej wiedzy, przybie-

ra w l<westyaci naul<i,

literatury i sztu<i, roz-

mawiajc z ludmi fa-

chowymi, ton tego,

l<tóremu slucia i uczy
si wypada. Wogóle,

oprócz talentu orator-

slciego, o którym ma
co do siebie, wysokie,

zdawaoby si, pojcie,

wszystko, co syszaem
a propos pretensyi ce-

sarza do wszectiwiedzy,

wydaje mi si niepra-

wd. Najcharakterysty-

czniejsz ceci tego,

bd co bd wyjt-

kowo uzdolnionego i niezwykego czowieka jest impulsy-

wno niemal chorobliwa. Pod wraeniem czy to wiado-

moci jakiej, czy faktu, dziaa natychmiast i wskutek tego

popiechu gorczkowego czsto, jeeli nie sama akcya, to

forma jest potem ródem kopotów dla panów von Bii-

low, von Miquel, von Bethmann-Holweg i t. d., bo oni

ze swego stanowiska kanclerzy s pocigani do odpo-

wiedzialnoci przez parlament albo opini.



176

»Seine Majestat haben sich hinreissen lassen« — jest

to wyraenie, którem si okrela zwykle podobny wypadek.

Wszdzie, gdzie cesarz bywa czciej, czy jest to bu-

dynek rzdowy, jak sztab jeneralny, lub wasno Korony,

jak zameczek Monbijou — tam znajduj si pod rk bloki

z formularzami telegraficznymi, aby w razie, gdyby cesarz

chcia depesz jak posa, móg to natychmiast uczyni.

W pracowni mojej by take taki blok, zotem liniowane

formularze i zoty napis z koron; »Telegramm Seiner

Majestat des Kaisers und Konigs «. Nie przypominam so-

bie jednak, aby kiedykolwiek z mojej pracowni wyszed

cesarski telegram.

I w odruchach cielesnych ma cesarz Wilhelm take

pewn porywczo niepohamowan, jest ona jednak pra-

wie zawsze symptomem raczej dobrego humoru i aska-

wej poufaoci i w ten te sposób jest naturalnie przyj-

mowana.

Czsto bawi si w andaluzyjskiego srogiego »toro«

i szpikulcem swojej pickelhauby kuje w brzuchy ogrom-

nych swoich fliegeladjutantów.

Byem take wiadkiem podobnej sceny.

Bylimy z kuzynem moim, Puaskim, przy robocie,

gdy wszed do pracowni cesarz z adjutantem, majorem

von B. Cesarz by w hemie kirasyerskim, pan von B.

w czapce oficerskiej zwykej, któr zdj w pracowni, ce-

sarz za pozosta w hemie. Cesarz, obejrzawszy na uko-
czeniu bdcy obraz bitwy pod Etoges, zapyta mnie, kiedy

go odel na wystaw. Odpowiedziaem, e w przecigu

kilku dni, ale nie wiem, jak mam ten epizod w katalogu

wystawy opisa zwile a krótko. »Ja panu podyktuj,

daj pan bloki oówek, panie von B., pisz pan«.— Cesarz

wyszy nieco od majora, stan za jego plecami i zagl-



dajc przez rami, jak on za jego dyktandem pisze, pocz
dobitnie i wyranie tytu obrazu dyktowa, akcentujc ka-

de sowo silnem uderzeniem majora v. B. — po gowie.

»Erstes (paf !) Leibgrenadier (paf !) Regiment... (paf !), wre-

szcie po kilku uderzeniaci (a prawa rka cesarza nie jest

w stanie lekko uderzy, tak jest potn), gdy blond gowa
majora zacza ju ruch waiadlowy przybiera, przycisn

go t sam siln, praw rk do siebie i w ten sposób

dyktanda tego dokoczy.

Przytem jednak ma cesarz tyle yczliwoci i pamici

12
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dla tych, których lubi, i nie dziwibym si im wcale,

gdyby si za niego dali posieka.

Po mierci mojego drogiego Ojca, oboje cesarstwo,

oprócz osobistego telegramu do Krakowa w dzie pogrzebu,

gdy tylko powróciem do Berlina, przyszli do pracowni,

aby mi ustnie wyrazi swoje wspóczucie. Mój wielki obraz

z czasów Fryderyka Wielkiego, bitwa pod Zorndorf, nie

by na tyle gotowy, abym go móg odesa na wielk

wiosenn wystaw berlisk w terminie przepisanym. Nie-

spodziewana choroba i mier mego Ojca opónia sko-

czenie go o par tygodni. Gdy cesarz, uwzgldniajc to

najyczliwiej, zapyta mnie, czy byby jeszcze sposób, aby

ten obraz by na tegorocznej wystawie midzynarodowej,

odpowiedziaem, e gdyby jury wystawy raczyo przyj
osdzi mój obraz w pracowni, poczem zarezerwowao mi

na wystawie jedn cian, to zyskabym miesic czasu.

Cesarz nie odpowiedzia nic, ale wróciwszy do zamku,

poprosi do telefonu dyrektora Akademii Antona von Wer-

ner i osobicie wstawi si za mn, aby jury, uwzgldnia-

jc moj aob, jako powód opónienia, zechciao przyj
do Monbijou.

Jest staym w swoich uczuciach i sympatyach; komu
raz one przypady, ten duo musi nabroi, aby si od niego

odwróci. ycie prowadzi najprzykadniejsze. Jako zdekla-

rowany wróg karciarstwa, pijastwa i innych chorób spo-

ecznych, daje sam z siebie najlepszy przykad.

Co do sztuki, to przejwszy si dewiz, byszczc
zotemi literami na Muzeum berliskiem: » Artem non odit

nisi ignarus< (Tylko barbarzyca moe sztuki nie lubi),

czyni dla niej bardzo wiele. Rozumiejc jej posannictwo

uszlachetniajco cywilizacyjne (o Galicyo! jake ta dewiza

potrzebnby tobie bya tam, gdzie twoi namiestnicy i mar-
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szalkowie zasiadaj!), zatrudnia cigle wszystkich wybitnych

malarzy i rzebiarzy Niemiec i wydaje corocznie ogromne

sumy z wasnej szkatuy.

Czy to, co robi, jest zawsze z poytkiem dla dorobku

artystycznego Niemiec, to inna kwestya, sdz jednak, e
winna tu take sztuka niemiecka. Jeeli Siegesallee i po-

mnik Wilhelma I. przez Begasa nie s na wysokoci, do

jakiej cesarz w myli swojej widzia je dostrojone, to nie

cesarza wini, lecz artystów. Wiem z wasnego dowiad-

czenia, jak cesarz w tych kwestyach nie jest uparty i jak

mona na niego wpyn fachow rad.

Paci cesarz hojnie i prdko.

WRZENIA.

Koo 1900 roku zacza mi atmosfera berliska sta-

wa si coraz cisz. Bynajmniej nie z powodu mojej

narodowoci, któr podkrelaem cigle i wszdzie, a naj-

wicej, aby nie byo nieporozumienia, gdy byem w mun-

durze austryackim. Owszem, z przyjemnoci zaznaczam, e
przez cae te siedem at z gór, przeytych w Berlinie,

nigdy nie miaem ani przez jedn chwil wraenia, e moja

polsko jest mi balastem, albo przeszkod. We wszyst-

kich sferach berliskich miaem i yczliwych i przyjació.

Nie. Dusznem stawao mi si powietrze w Berlinie

przez stopniowe opanowanie przez Hakat coraz szerszych

warstw pruskich. Goethe mówi: »ein Deutscher muss im-

mer etwas hassen !« przed i po 70. roku, dugi czas duchow
t potrzeb zaspokajaa Francya. Hakata zwrócia ku nam
zajado germask, szukajc innego przedmiotu.W Berlinie

samym mogem o tem zapomnie, kada jednak podró
do Ksistwa Poznaskiego burzya we mnie krew i wznie-
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caa rozterk duchow. Buta i arogancya Prusaków, któ-

rych nawet dwik naszej mowy, na odwiecznej naszej

ziemi, irytuje. Chrzciny pruskie i te antypatyczne nam
nazwy, dawane historycznym miejscowociom, szykany na

kadym kroku, zakaz sprzedawania dzienników polskich na

stacyach kolei, nawet dzienników wychodzcych w samym
Poznaniu. Gryzo mnie to i óci napeniao tem wik-
sz, e jeeli sztuka jest midzynarodow, to malarstwo ba-

talistyczne nie jest niem zupenie. Jest raczej gloryfikacy

i sursum corda, czy to s mistrzowskie sceny z klsk

1870 r. de Neuville'a, czy te Wereszczagina rok 1812.

Gdy w kawiarni prosiem o polskie gazety, to tyle

w nich krzywd naszych i bezprawi pruskich znajdowaem,

e mi powrót do Monbijou i do mojej pracy stawa si

czsto gorzkim. Co mnie jednak najwicej zniechcio do

Niemiec, a szczególnie do Prusaków, to ten sam odwie-

czny system krzyacki gnbienia Polaków, wzywajcy ró-

wnoczenie wielkim gosem na pomoc »dem bedrangten

Deutschtum « caego niemieckiego plemienia, zawsze ten

sam wilk dawicy owc, ale skarcy si, e owca ma
twarde koci i niestrawn wen.

Na ten stan mojej duszy przysza wie o Wrzeni.

Polskie dzieci skatowane przez pruskich pedagogów za

pacierz polski, nieludzkie kary na rodziców, kary tak srogie,

e wszelkie wtpliwoci ; s'il y a encore des juges a Berlin «,

raz na zawsze usunite. I znowu cae szpalty kamstw bez-

czelnych, znowu kaci-pedagodzy to ofiary, a polskie dzieci

ze wilki, chciay zje Bogu ducha winne pruskie barany.

Obrzyd mi Berlin, obmierz mi dwór, bo tam mu-

siaem spotyka Miquelów, Hammersteinów i Biilowów

i ju tylko czekaem okazyi, aby z niego ucieka. I wa-
nie si taka okazya trafia. Zameczek Monbijou znajduje
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si w pobliu kolei gównej, któr ustawicznie przebiegaj

nordexpressy i mnóstwo podmiejskich pocigów. Konstrukcya

ogromnego szklanego dachu, wskutek ustawicznych wstrz-

nie, osabia si z czasem, do, e kasztelan prosi mnie,

czybym nie móg na par tygodni gdzieindziej si zain-

stalowa. Owiadczyem mu, e z chci zostawi mu
wolne pole, a równoczenie napisaem do ekscellencyi von

Plessen, biorc assumpt z kwestyi naprawy dachu, z prob,

aby mi wolno byo prace, bdce w robocie dla cesarza,

wykoczy w Krakowie w mojej pracowni. W odpowiedzi

na to moje pismo zostaem natychmiast wezwany do

kancelaryi cesarskiej. Zastaem tam ekscellency genera-

adjutanta, komendanta gównej kwatery cesarskiej, von Ples-

sen, t smuk, dystyngowan, o wybitnym wojskowym

typie apparycy.

Na tle mojej dworskiej karyery berliskiej odcinaj

si przedewszystkiem dwie gówne postacie: cesarz i eks-

cellencya von Plessen. Cesarz peen temperamentu modo-

ci, hojny i uczuciowy, ekscellencya von Plessen zimny,

twardy, hamujcy porywy cesarza i przestrzegajcy miary

w honoraryach. Rónica tych dwóch temperamentów naj-

lepiej si okazuje w tem, e dzi, gdy to pisz, wiem z naj-

lepszego róda, bo z dzienników berliskich, które sowa

cesarskie, o mnie tego roku wypowiedziane, powtórzyy,

e cesarz pojmuje i uznaje moje postpienie, Ekscellencya,

jestem pewny, moe przez swoje bezgraniczne oddanie si

i przywizanie dla cesarza, nigdy mi tego nie przebaczy.

Onego dnia przemówi ekscellencya do mnie temi

sowy: Lieber Herr von Kossak! Sowohl Seine Majestat,

wie ich, wir wissen, dass Ihr Brief nur ein Yorwand ist

und dass Sie Berlin zu verlassen gedenken. Wir begreifen

allerdings beide die Schwierigkeit Ihrer Lag, Sie kónnen
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aber mir glauben, dass die Aufregung, die infolge des

Wreschener Processes entstanden, wird sich langsam nie-

derlegen und beruhigen. Jedenfalls diirfen Sie gerade ais

Pole umsomehr auf Ihrem Posten bleiben, Sie konnen

Ihren Landsleuten viel bessere Dienste leisten, ais wenn
Sie weggingen.

Was Monbijou und die geplante Dachreparatur an-

belangt, so haben Seine Majestat angeordnet, man soli

damit bis zu Sommerferien abwarten. Seine Majestat be-

stehen darauf, dass Sie Ihre Werke hier in Berlin an der

guten alten Stelle ausfiihren.

Sie wissen wohl, mit was fiir einem Interesse Seine

Majestat ihre kiinstlerische Tatigkeit verfolgen<<.

(Kochany panie Kossak! Zarówno najjaniejszy pan,

jak i ja wiemy, e list paski jest tylko pretekstem i e
pan chcesz Berlin opuci. Rozumiemy i pojmujemy tru-

dno paskiej sytuacyi, moesz mi pan jednak wierzy,

e to rozdranienie, powstae skutkiem wrzesiskiego pro-

cesu, niebawem si uspokoi i przeminie. W kadym razie,

wanie jako Polak, powiniene pan tembardziej na swoim
posterunku pozosta. Rodakom swoim moesz pan wicej

przyda si w Berlinie, ni go opuszczajc.

Co do Monbijou i projektowanej naprawy dachu, to

najjaniejszy pan wyda ju rozkazy, aby si z tem a do

letnich wakacyi wstrzymano. Najjaniejszy pan kadzie na-

cisk na to, aby pan swoje dziea tu, na tem dawnem,
dobrem miejscu dalej tworzy.

Wiesz pan, z jakiem zainteresowaniem najjaniejszy

pan ledzi pask artystyczn dziaalno).

Zostaem, czujc jednak instynktem, e nie na dugo.
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W tym czasie powstanie bokserów wywoao wspóln

ekspedycy flot i korpusów wojsk europejskich na pomoc

zagroonym w Chinach europejczykom.

Niemcy w tej akcyi ratunkowej przodoway, a hrabia

Waldersee ze swoim korpusem by na czele sprzymierzo-

nych wojsk. Byo to w sierpniu, moja ona z dziemi

bawia w Heringsdorfie nad morzem niemieckiem, dokd

z Berlina czsto dojedaem. Byo tam wielu znajomych

moich ze sfer dworskich i dyplomatycznych, a wyprawa

hr. Waldersee bya naturalnie na porzdku dnia. Niespo-

dziewanie zupenie otrzymaem tam telegram dworski tej

treci: Seine Majestat der Kaiser und Kónig wiinschen, dass

Sie im Stabe des Grafen Waldersee mit nach China gehen.

Abfahrt den 25. August von Neapel, naheres im Bureau

des Grafen Waldersee, Reichshof, Berlin. Ausserdem er-

wartet Seine Majestat Sie in Alten Grabów zur Cavallerie-

Besichtigung zu sehen. Von Scholl Generaladjutant .

Spado to na mnie tak nieoczekiwanie, e po par

razy musiaem ten telegram odczytywa... Odjazd z Nea-

polu 25-go tego miesica — mam zaledwie kilkanacie dni

na wyekwipowanie si na niewiadomo jak dugo. Kontrakt

na wykonanie w miejsce niedozwolonej panoramy Somo-

Sierry, innej, mianowicie bitwy pod Piramidami, podpisa-

em. Przytem podró do Egiptu, jedno z moich marze,

w blizkiej perspektywie. Zamiast tego, straszna podró

przez to pieko, jakiem jest w sierpniu morze Czerwone,

do najmniej ciekawej czci Azyi... — Odpowiedziaem te-

legraficznie, e bdc kontraktem zwizany, nie mog je-

cha. Na to otrzymaem zaraz drugi telegram z kancelaryi

cesarskiej, zapytujcy, jaka suma byaby potrzebn, aby

si od kontraktu zwolni. Odpowiedziaem tak, jak byo

w istocie, e najmniej 100.000 marek. Dodaem jednak, aby
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cesarza do siebie nie zraa, e poczyni starania albo na

przeduenie kontraktu, albo na znalezienie zastpców.

Zgodnie z tern napisaem do komitetu panoramy, przed-

stawiajc im ca spraw; o adnej zwoce, ani rozwizaniu

kontraktu suclia nie cliciano.

Przed odebraniem jeszcze ostatecznej i odmownej od-

powiedzi od komitetu panoramy, pojechaem stosownie do

yczenia cesarza, do Alten Grabów w Magdeburgii, na

wiczenia kawaleryi.

Ko mój poszed z Berlina z komi cesarskimi.

Alten Grabów jest chyba najidealniejszem polem wi-
cze dla kawaleryi na wiecie. Nawet Newmarket, to cen-

trum sportu wycigowego i trainingu wszystkich czci
wiata, bo przywo tam vollbluty nawet z Australii, to

mae schludne miasteczko, pywajce jak okrt wród morza

k, jeszcze nie dorównywa jako teren tej Magdeburger

Heide«.

Prosz sobie wyobrazi kilkanacie mil kwadratowych

równiny, z maymi tylko agodnymi pagórkami, pokrytej

jak jednym grubym i mikkim dywanem, zbitym wrzosem.

Nie kryje on adnych dziur, ani zdradzieckich moczarów.

Tam kolorowe puki, jak wizye, mkn bez haasu i ku-

rzu. Jako to za, z malarskiego punktu widzenia , trudno

sobie co wspanialszego wyobrazi jako efekta, jak te

wrzosy w rozmaitych owietleniach.

Trapi mnie ta sprawa chiska, jak si od tego wy-

krci... Pocig staje... Alten Grabów, liczny dzie so-

neczny. Sweetheart i stajenny stoj za budynkiem stacyj-

nym. Co za rozkosz po tej nudnej jedzie w wagonie

si na takiego konia i puci si canter'em dugim po

tym dywanie. Klacz wieci jedwabiem zocistym swej skóry,

parska w takt galopu, wcigajc szerokiemi chrapami ba-
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samiczne powietrze, skowronki i przepiórki niewidzialne

dzwoni; sam jeden w tej kolorowej i wesoej pustyni,

sysz te gosy, którymi rozbrzmiewaj wrzosy, tak cicio

klacz po nici pdzi. Ukazuj si wreszcie baraki obozowe,
wnet i linie niebieskich dragonów, biaycli kirasyerów, cie-

mnych uanów, a tam daleko grupa jedców i widoczny
nad ni sztandar. Ju mnie dojrzano pewnie, tysice oczu
widzi mnie jadcego wprost na ogromny, gówny rów od
drenów; pokamy Sweetheart, jak si taki rów bierze. Na-
stawia swe dugie uszy, na kilkadziesit metrów sama bierze

tempo marsz, marsz... zawieszeni chwil w powietrzu, galo-

pujemy ju po drugiej stronie. Staj przed cesarzem, salutuj,

cesarz podaje mi rk i ywo pyta: »Nun Kossak, gehen Sie

nach China?« (Jake, Kossak, jedziesz pan do Chin?) —
»Regisvountas summa lex — odpowiadam. Cesarz mach-n rk: Ach! reden Sie nicht so... ist Ihre Frau damit
einverstanden?« (ach! gadanie! a czy ona paska zgadza
si na to?) Czepiam si tego argumentu natychmiast
i odpowiadam: Meine Frau, Majestat, ist sehr dagegen«.

W moje miejsce pojecha malarz Rocholl, porobi
mnóstwo studyów i par obrazów. Wystawione to byo
wszystko w salonie sztuki ; Schultego :. Znaczn cz
z tego zakupi cesarz.





SOMO-SIERRA





Po powodzeniu i artystycznem i finansowem Bere-

zyny, powstaa myl w gronie przyjació sztuki poisl<iej

powierzenia mi ilustrowania jednej z najpikniejszych! kart

naszej iistoryi wojennej w postaci panoramy. Somo-Sierra

zdawaa si cenzuraln, Kircholm i szara hussaryi pod

Warszaw na Szwedów zanadto narodow, o Grocho-

wie, Iganiach, Stoczku nawet marzy nie wolno. Somo-
Sierra jest ogólno-europejsk jak caa epopeja napoleo-

ska. Niemiertelna szara, wykonana przez puk chevaux-

legerów gwardyi, daje swoje nazwisko rozdziaowi iisto-

ryi Thiers'a, powiconemu wojnie liiszpaskiej. 23 biule-

tyn armii hiszpaskiej, redagowany pod dyktandem Napo-

leona, nazywa j »la charge brillante s'il en fut ;.

Malarze francuscy, jak mój chrzestny ojciec, Horacy

Yernet, Bellenger, Raffet, malarze polscy jak Suchodol-

ski, mój Ojciec, ja i wielu innych, traktowalimy ten temat,

nie majc adnych danych co do konfiguracyi terenu, jak

opisy uczestników szary: Zauskiego, Niegolewskiego,

Tedwena, ubieskiego i innych. Opisy te s bardzo nie-

dokadne, wskutek tego kada Somo-Sierra bya dotd
fantazy.

Czytaem te opisy w oryginalnych listach, pisanych

do . p. Piotra Michaowskiego, jedynego wówczas bata-
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listy polskiego. Najwicej mnie przekona list . p. Niego-

lewskiego. Powiada on, zapytany listownie, jak mu si

przedstawia Somo-Sierra jako pejza: »Co do lanszaftu,

to wiele wmo panu powiedzie nie mog, pamitam, e
bya gsta mga, a potem zacz prószy pierwszy listo-

padowy nieg — zreszt, wród trzasku granatów, wistu

kul, warczenia kartaczy i gstego dymu z hiszpaskich

dzia, przyznam si szczerze, em na lanszaft nie zwraca

uwagi «.

Wysadzali si wic malarze na przepaciste wwozy
ze skaami, z których wprost na naszych szwoleerów

kamienie i gazy zrzucaj geryllasy, na pejzae raczej do

turni tatrzaskich zblione, jak obraz Yerneta, malowany

dla pukownika Krasiskiego. Niema jednego, któryby cho
w przyblieniu by w zgodzie z rzeczywistoci, a moja

Somo-Sierra, to ju chyba najmniej do prawdziwej po-

dobn.

To te oprócz na powane zadanie i mono stwo-

rzenia dziea, które nareszcie byoby historycznym doku-

mentem po tych wszystkich fantazyach malarskich, cieszy-

em si take szczerze na dokadne poznanie tego pami-

tnego pola bitwy.

Gdy konsorcyum zrobio ze mn kontrakt nota-

ryalny, gwarantujc mi sto tysicy rubli za panoram So-

mo-Sierry, wraz z plastycznym terenem, prosiem cesarza

Wilhelma o urlop na czas, potrzebny do studyów przy-

gotowawczych i do wykonania samego obrazu. Udzieli

mi go chtnie, winszujc tak powanego przedsiwzicia.

Wanie w tym czasie wysza z druku broszura . p. je-

neraa Puzyrewskiego o szary puku szwoleerów gwar-

dyi pod Somo-Sierr. Napisana przez znakomitego stra-

tegika armii rosyjskiej, ttni najywszym entuzyazmem
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i podziwem dla ducha, oywiajcego ten wyjtkowy puk.

Jenera Puzyrewski koczy swoj broszur zapewnieniem,

e tylko modzie szlacheckicti rodów, majca cel tak

idealny przed sob, jak odrodzenie swej ojczyzny, moga
dokona aktu podobnej brawury.

— Mówili — pisze jenera — niektórzy iistoryo-

grafowie niecitni Polakom, e w tem piekle Somo-Sierry

mode rasowe konie ctievauxlegerów wcieky si i po-

niosy swoicli jedców... Dlaczego jednak poniosy icli

wprost na armaty liiszpaskie !? Konie ponosz take cz-

sto w ty!«

Te zapatrywania jeneraa skoniy mnie do zoenia

mu wizyty przed wyjazdem do Hiszpanii, aby go prosi

o rad i o pokazanie crouis caej akcyi, przysanyci mu
przez sztab jeneralny iiszpaski do jego dziea.

Jenera przyj mnie bardzo yczliwie, zazdroci mi

mojej podróy, rozmawiajc ze mn pynn polszczyzn,

zaledwie troci akcentem pónocno-litewskim zabarwion.

Objani mi na planaci cay przebieg bitwy tak dokadnie,

e znalazszy si w kilkanacie dni potem na polu bitwy,

mogem najdokadniej oznaczy kade stanowisko, czy to

bateryi hiszpaskici i puków Palafoxa, czy te poszcze-

gólnych! oddziaów armii francuskiej.

Z moim koleg, Miciaem Wywiórskim, pejzayst, wy-

jectiaem na Pary do Madrytu. Przy malowaniu Be-

rezyny oceniem warto Wywiórskiego jako pomocnika

przy dekoratywnem pojciu pejzau. Posiada on w wy-

sokim stopniu to, co na dystans szesnastu metrów odle-

goci daje zudzenie prawdy. Dokadne odczucie walo-
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rów, a zupene pominicie finezyi samej techniki i sposobu

kadzenia plam (main d'oeuvre). O ile ta wanie tectinika

(main d'oeuvre) w mniejszycti obrazach daje warto wy-
sz lub mniejsz pejzaowi, o tyle w panoramie na ten

dystans przepada zupenie i chybia celu. Dlatego te zna-

cznie dystyngowaszy pejzaysta jak i technik . p. Jan

Stanisawski, by w panoramie nie do uycia, a Wywiór-

ski w swoim ywiole.

Jeeli mona okreli to janiej, to porównabym te-

chnik Stanisawskiego, jako efekt, do skrzypka grajcego

na najcudniejszym Stradivariusie, dajmy na to w sali kon-

certowej Albert Hall w Londynie, gdzie kilkanacie tysicy

ludzi wygodnie si zmieci a przestrze jest tak wielk,

e przez najlepsze szka nie mona rozpozna znajomych,

siedzcych na drugim kocu sali, a technik Wywiórskiego

do orkiestry potnej, cho niszej wartoci, w tej olbrzy-

miej, jak Colosseum, sali. Stradivariusa nie bdzie sycha
wcale, a orkiestra wypowie swoje.

Wywiórski posiada przytem rzadkie zalety niezmor-

dowanego pracownika i odpowiednie zdrowie i siy. Ma-

lowanie panoramy, majcej tysic omset metrów kwadra-

towych (110 m. dugoci a 17 m. wysokoci), jest prac
fizycznie cik, szczególniej dla pejzaysty. Rusztowania

ruchome, na elaznych szynach, toczce si wokoo pó-

tna, przez sam sw wysoko dwupitrowych kamienic,

chwiej si cigle. Pótno, cho obcione wielkimi ga-

zami, co kilka metrów usuwa si pod naciskiem szerokich

pdzli i denerwuje, sprowadzajc zawrót gowy. Co je-

dnak najwicej wyczerpuje z si, to te tysice schodów

dziennie, które trzeba na dó i do góry przebywa. Sto-

jc na rusztowaniu, nie ma si wcale odstpu. Aby módz
oceni efekt swojej pracy z tego punktu, z jakiego si na
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ni patrzy bd, trzeba co kwadrans mniej wicej,

schodzi z rusztowania na dó elaznymi schodkami, lecie

na podium, stamtd osdzi, czy wykonana przed chwil

figura daje zudzenie prawdy, schodzi znowu z podium

i drapa si na rusztowanie z powrotem.

elaznych cigien i muskuów potrzeba zaiste, aby

rok w tych warunkach pracowa. Doda jeszcze trzeba

zupeny brak wentylacyi. W lecie, bezmiary szka da-

chu rozpalonego socem, robi z tego zamknitego szczel-

nie koliska ani tureck, a przeraliwe piwniczne zimno

w zimie. Wreszcie trujce wyziewy, szczególniej z po-

cztku, gdy niewyschnite cetnary farb, penych kwasów

oowianych i cynkowych, paruj i wypeniaj cay budy-

nek. Jedn siab stron kolegi Michaa bya... jakby to

delikatnie powiedzie — potrzeba podniety sztucznej dla

zmczonego organizmu w postaci alkoholu. Par butelek

bardzo »dry« szampaskiego wina, dawao mu potrzebn

energi i wytrzymao, brak za tej podniety sprowadza

melancholi, pesymizm, zgryliwy ton, czarne myli.

W Paryu, jadc z Wywiórem na Gare de Lyon (no-

wej jeszcze nie byo) przez Quai d'Orsay, widziaem jeden

z najpotniej a najprociej skomponowanych obrazów

w naturze. Byo to co tak dobranego jako typy, ruchy

i to, a tak monumentalnie silne, jak grupa Rude'a albo

Carpeaux.

Schodkami kamiennymi od Sekwanyw gór stpa silnie

i pewnie mody czowiek, zbudowany jak posg, zma gow,
silnym, modym karkiem, muskularnemi, silnemi ramionami,

obejmujc przytulon do niego mod dziewczyn despe-

ratk, wyratowan z topieli. Twarzy dziewczyny nie wi-

dziaem wcale. Zmoczone a rozsypane bujne, ciemne wosy,

zakryway jej mod gówk, drobne, pikne w liniach

PJMIETNIK. l-J
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ciao przez zmoczon sukienk modelowao si jak naj-

wspanialsza rzeba, a ociekajce wod fady wyglday
na bronz. Ze wstydu, czy z desperacyi, wcisna twarz

w pier szerok swego zbawcy, a drobnemi dziecinnemi

niemal ramionami, obja mu szyj. Jej ruch by kobiecy

i peen tak bezgranicznej rozpaczy, jak i ufnoci w bez-

pieczestwo tego cliwilowego schronienia na tej modej

piersi. On by uosobieniem siy i modoci, w trzymaniu

silnemi ramionami ostronym i troskliwym, w wyrazie pe-

nym wspóczucia, z jakiem patrzy na t biedn gow,
lec pod kaskad wosów na jego ramieniu, bya lito

i al. Wszystko razem za nad wyraz szlachetne i ludzkie.

Ruszylimy sudexpressem ku Hiszpanii. Okoo szó-

stej zrana, przyjechalimy do Bordeaux. Poczem trz
picym Wywiórem, aby szed ze mn napi si kawy.

Gdy przeczyta, e jest w Bordeaux, achn si na moj
propozycy: »Raz w yciu znajdzie si czowiek w Bor-

deaux, a ten mi kaw proponuje !« Wróci niebawem do

przedziau obarczony licznemi flaszkami i nieco uago-

dzony. Niestety, niedugo to trwao; rozdranienie do-

szo wkrótce do ostatnich granic. Gupi !« (jak twierdzi)

sudexpress, wista tylko idyotycznie na stacyach takich

jak Macon, Margeaux, Lafitte i t. d., a za to zatrzyma

si nareszcie »idyota! gdzie, w Angouleme !
— czy kto

kiedy sysza o jakiem Angouleme !?«

W Henday kupilimy pesetów i wnet w Irun wje-

chalimy do Hiszpanii.

Od razu rónica ogromna. Stacyjki biedne, po so-

necznej Francyi, jako szaro i smutno, napisy tylko nosz
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pewn cech rycerskiej galanteryi. »Senoras-Caballeros«,

troch to inaczej brzmi jak twarde i osche »Weiber-

Manner :;. Jedziemy przez Pyreneje; przypominaj troch

Tatry, tylko Baskowie, których si widzi na stacyjkach,

jake nie podobni do naszych górah'. Zupenie mski

chór operetki lwowskiej w Carmen. Czerwone berety,

poczochy w paski na poprzek i na dobrze okrgych

brzuchach szeroki pas weniany. Mae to i pkate.

O wicie przejedamy przez Escorial: jestemy na

jednem z najwyszych plaskowzgórzy w Europie. Wrae-
nie bezmiernego smutku coraz silniejsze, nieurodzajne zu-

penie ugory jakie puste, czasem kilkanacie muów jeden

za drugim, smutnie patrzc w ziemi, cign jaki dwu-

koowy wóz. Cisza, ani ptaka, ani zajca, horyzonty jakie

dziwne, koczce si raptem ciemn sylwet, za niemi co
dopiero w kbach tragicznych chmur majaczeje, czy to

góry i niegi, czy oboki? Te horyzonty widziaem ju na

portretach konnych Velasqueza. To Kastylia.

Rano bylimy w Madrycie; zajechalimy do Hotel de

Paris, na Puerta del Sol (brama soca). Rzecz prosta, e
ani Madrytu ani galeryi w Prado opisywa nie bd, za-

znaczam moje wraenia osobiste. Madryt charakteru wy-

bitnego nie ma, nie porówna go ani z Toledo, ani z Ka-

dyksem, ani nawet Pampelun co do wybitnej couieur

locale. Tak samo wielka rónica jest midzy tragiczn

i chmurn Kastyli i Aragoni, a sonecznemi prowin-

cyami poudniowej Hiszpanii. Zadziwio mnie jednak i za-

imponowao, ju w Madrycie, przywizanie Hiszpanów do

swojego ubrania narodowego. Ilo surdutów jest mini-

maln, wszyscy mczyni maj sombrero z wielkim ron-

dem, krótki spencerek, szeroki, czarny, weniany pas i ;manta«,

rodzaj peleryny z ciemnej materyi. Tak samo rzdkiem
13*
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zjawiskiem jest dama w kapeluszu, jak mczyzna z w-
sem, albo jeszcze rzadziej z brod.

Sala Velasqueza w Prado, sama jedna, wart jest

podróy do Madrytu, bo tam si dopiero ocenia naley-

cie tego fenomenalnego malarza. Jego don Juan d'Austria,

có to za portret ! Ten zly i lichy czowiek, z faszywem

spojrzeniem i ziemist cer wtrobiarza, w tych atasach

jasno-róanych, a te arcyksiniczki, konno, naturalnej wiel-

koci. Jedna adna, wesoa i wida, e z przyjemnoci

patrzya na Velasqueza, gdy j malowa. Aksamitnem,

ciepem spojrzeniem z wysokoci konia, obejmuje krg
swojego widzenia. Druga skwaszona, sztywna, ledwie^

e raczy spojrze na tego przepysznego caballero, jakim

by Velasquez. Ta musiaa mie zapatrywania wiedeskiej

arystokracyi, do dzi dnia niezmienne: »Er ist kein Ca-

valier, er arbeitet«.

Jadc do Madrytu, spotkaem w moim pocigu czonka

ambasady hiszpaskiej w Berlinie, le marquis de Penalvar.

Gdy mu powiedziaem, e jad w góry Guadarramy ro-

bi studya na polu bitwy pod Somo-Sierr, radzi mi prze-

dewszystkiem wzi guide'a mówicego po hiszpasku

i zapasów ywnoci na cay czas, bo ani misa ani na-

biau na miejscu nie dostan, tylko w najlepszym razie

kartofli, smaonych na oliwie. Poleci mi take markiz za-

opatrzy si w listy elazne do alkadów miejscowoci,,

midzy któremi przyjdzie mi si obraca, wic do alkada

z Sepulvedu, do posterunku adarmeryi w Guadarrama

i do alkada z Somo-Sierra. Radzi mi równie, w razie

jakiegokolwiek zajcia z andarmami by ostronym i nie

stawia si ostro: »Car ils ont le coup de carabine facie«.



Guide'a znalazem, polecili mi go w hotelu, natural-

nie, on potrzebowa by takim ydkiem z Galicyi, z pod

Jarosawia a nazywa si senor Freund. Zgodziem go za

dwadziecia pesetów dziennie (20 koron), utrzymanie i po-

dró.
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Szo teraz o glejty do wadz miejscowych w górach

Guadarramy. Pojechaem na Calle di Segovia do amba-
sady austryactciej.

Wzl<a, l<rta uliczl<a z raptownymi spadlcami. Gdy
powóz stan przed bram, zadnie l<oa byy wyej od
progu bramy, przednie znacznie niej, a Ilonie gubiy si
gdzie w dole. Sam paac ambasady, i to tej wanie, <tó-

rej imperium roztaczao swoj potg ongi na obie pó-
l<ule, kiedy Kolumb, Vasco de Gama i Pizarro nowe wiaty
dla tego imperium od<rywali i zdobywali, jest dzi niepo-

zornym budynkiem; ni to klasztor, ni to wizienie. Por-

tyer take smutny, mówicy tylko po hiszpasku, gestami

tylko wskaza mi drog. Na górze czekaa mnie jeszcze

wicej nieoczekiwana, lecz bardzo przyjemna niespodzianka,

bo oto cay persona tej ambasady, skada si wanie
z dwóch modych polskich panów: hr. Leopolda Kozie-

brodzkiego i hr. Ludwika Badeniego. Sam ambasador by
na urlopie.

Z ca ochot i uprzejm gorliwoci, zajli si ci

panowie spraw listów elaznych, zwracajc si o nie do

ministra spraw wewntrznych. Nazajutrz ju opatrzone

pieczciami jak si naley, miaem trzy takie glejty do

kadego alkada osobny.

Przygotowaem nasz rynsztunek malarski, zapasy dla

Wywióra, Xeresu, Alicante i Madery kilka flaszek (okazao

si potem, e za mao) i ruszylimy kolej do Segovii.

Gdyby automobile byy wtenczas tak rozpowszechnione

jak dzi, caa wyprawa byaby si odbya nierównie pr-

dzej i wygodniej. Musielimy bowiem z Segovii wlec si

cay dzie do Somo-Sierry. Nie bybym za to pozna tego

niezwykego miasta, jakiem jest Segovia, a jakich w Hi-

szpanii wiele. W obrbie murów obronnych, czci jeszcze
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rzymskich, czci maurytaskich albo z czasów Karola V.,

nagromadzone obok siebie, jakby kto do pudeka to wszystko

razem powrzuca, rzymskie akwedukty, wspaniae moszeje

z minaretami, renesansowe paace i domy, w któryci nie-

wiadomo skd maurytaskie muciarabie zamiast okien. To

wszystko powizane ze sob dziwnymi zaukami, scliod-

kami, tajemniczemi jakiemi przejciami. Nad tem wszyst-

kiem dominujca skaa, na której pitrzy si stary zamek,

podobny w sylwecie do zamku orawskiego.

Zameczek ten ma swoj tragedy. Tam nad sam
przepaci, w oknie, które do dzi dnia pokazuj, dama

dworu, duegna jaka moda, staa, trzymajc królewskiego

infanta. Czy infant by niesforny, czy dama dworu roz-

targnion, do, e bben wypad jej z rk w przepa
i zabi si, a damie, aby na drugi raz bya ostroniejsz,

król kaza ci gówk.
Jako przyczynek do cywiizacyi dzisiejszej w Hiszpa-

nii i niepojtego zastoju w postpie tego tak bogatego

i kulturalnego niegdy narodu, zacytowa musz szczegó,

prawie nie do wiary.

Gdymy z kolei do jakiej obery brzczcym, za-

przonym w pi muów omnibusem, zajeciali, przegl-

dnem nasze zapasy, aby nazajutrz wczesnym rankiem

ruszy w góry. Okazao si, e zapomniaem cytryn i ma-

sa. Poleciem panu Freundowi, aby poszed szuka tych

artykuów. Po do dugiej nieobecnoci, zjawi si pan

Freund i pooy przedemn pakiecik, zawinity w brudny

i zmity papier. Bya w nim zielona, podejrzanej czysto-

ci flaszeczka z pynem nieokrelonego, brudnego koloru,

i, jak mi si na pierwszy rzut oka zdawao, pó okcia

kiszki wtrobianej (Leberwurst). Byo to tak niepodobne

do cytryn i do masa, po które go posaem, e nie mo-



200

gem zrozumie, co to znaczy. Pan Freund wytomaczy
mi, e w tym kraju cytryn i pomaracz, nie mog ich

dosta w naturalnej postaci, wic przyniós pynu z solo-

nych cytryn. W gow zachodz, do czego oni mog
uywa tego cuchncego, brudnego i sonego pynu. Za-

pach jego by tak wstrtny, e natychmiast ca flasze-

czk wyrzuciem za okno. Ten leberwurst za, to byo
paroletnie maso, szara, brudna jaka ma w popielatej

kiszce ! W Hiszpani dosta mona masa jedynie w tej po-

staci (oprócz paru hoteli w Madrycie), suy ono do pie-

czenia francuskiego ciasta, zreszt nikt go nie je, wszystko

si smay na oliwie.

Z Segovii jechalimy na wschód, majc po prawej

stronie cigle pasmo gór Guadarramy. Wleklimy si ra-

czej, nie jechali, majc wóz na dwóch kolach z bud, za-

przony w trzy muy w szydo, na wozie tym byy na-

sze przybory malarskie i aparaty fotograficzne. Szlimy

prawie ca drog piechot, co byo znoniejszem , ni
trzsienie tego wehikuu. Przez cay ten dzie, wlokc si

tym wielkim traktem, idcym z Bajonny przez Burgos do

Madrytu, nie spotkaem ani jednego powozu, ani jednego

surdutowca, jedynie i wycznie tylko chopów. Kraj smu-

tny i jaowy, a im dalej w góry, tern nastrój coraz tra-

giczniejszy, dziwne jakie niby wsie, niby miasteczka o cha-

rakterze niepodobnym do adnych innych, jakby z gliny

albo ziemi budowane kastele o dziwnych formach, po-

przyczepiane do ska, albo gór nad wielkimi jarami. Je-

dyny kraj, przypominajcy mi troch Kastyli, to okolice

Dniestru, midzy okopami w. Trójcy a Chocimem, ale

Podole nie daje tego przygnbiajcego jakiego smutku,

czego bezpowrotnie minionego.

Wród tych pól, stojcych odogiem, kady most
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a nawet kady mostek jest ladem wielkiego niegdy do-

brobytu i kultury. Oto widz z daleka wród ugorów i rzad-

kich pól kartofli, jaki rzd biaych, nieruchomych, jakby

ludzi w turbanach siedzcych, albo kóp zboa, nieznanej

mi moe o jasnej somie jarzyny. Zbliamy si, i widz
pole kartofli, wród otoczenia murem, o najbogatszym
wschodnim motywie, rznitym w kamieniu. Przypuszczam,
e musia tu by kiedy cmentarz Maurów.

Widz cae pasmo Guadarramy. Teraz dopiero je-

stemy na wielkim trakcie idcym z Bajonny do Burgos,



na tle zotego nieba granatow sylwet rysuje si kady
szczyt. Na pierwszy rzut oka, obejmujc cae pasmo
wzrokiem, widz gdzie Somo-Sierra. Tam! Tylko tam, gdzie

wród stromych i wysokich szczytów to agodne zag-
bienie, tak, to jest jedyne przejcie przez Guadarram i je-

dyna droga do Madrytu.

Myl, e jestem ju na tym samym trakcie, po któ-

rym legia nadwilaska i szwoleery gwardyi tyle razy

maszerowali, e jestem ju blizko tego miejsca o nazwie

tak popularnej w dalekiej Polsce, napenia mnie, pomimo
zmczenia, doskonaym humorem. A e pragnbym i Wy-
wióra zmordowanego t caodzienn wdrówk oywi
i do mojego diapazonu dostroi, niebacznie prawie cay
zapas wina oddaj do jego dyspozycyi, peen otuchy, e
teraz, kiedymy ju nareszcie tak blizko celu, wszystko

bdzie dobrze.

O wicie ruszamy ju wprost, ku róowym teraz na

tle oparów szarych i mgie, górom Guadarramy, trakt nas

prowadzi wprost na owo siodeko. Wizye mojej malar-

skiej fantazyi zapeniaj mi t drog, sceny z pamitników



203

Zauskiego, ksinej d'Abrantes (marszakowej Junot), je-

neraa Dezyderego Chapowskiego, sceny z Popioów«
eromskiego tocz si i kbi ! . . . Jestemy w wiosce

Cerejas (cerises, winie), zgadza si najdokadniej z pla-

nem sytuacyi jeneraa Puzyrewskiego. Tu by biwak ce-

sarza, u wejcia niema do wwozu, tu wstpi teje nocy
w sub przy nim, Kozietulskiego czwarty szwadron
szwoleerów gwardyi, zluzowawszy szwadron de gen-

darmes d'elite, którzy byli w subie od Bajonny. Inne

szwadrony puku szwoleerów zostay nieco w tyle, tam ku

Sepuveda. Tutaj przy ogniaci biwaków w zimn noc listo-

padow, w mrozie, wioncym od granitowej pustki tak ju
blizkiej, nie jeden z naszyci zmówi pewnie Kto si
w opiek : i popatrza, czy szkaperza nie zgubi. acu-
ciy ogni hiszpaskici, cignce si po faistociaci wzgórz,

wskazyway dostatecznie, e to, co patrole wywiadowcze
meldoway szefowi sztabu Bertliier a ksiciu Neufciatelu,



jest prawd; caa armia Palafoxa czeka na Napoleona

w Somo- Sierra, a e broni bdzie tego defile z ca za-

ciel<oci, o tern nikt nie wtpi.

Wycliodzimy z Cerejas i wcliodzimy do wwozu.
Przypomina mi si wejcie do doliny Kocieliskiej w Ta-

trach. Formacya gór mniej dzika od tatrzaskiej, zato jo-

de i wierków niema wcale, tylko kpki limby, góry za-

walone gazami, jaowe jak Czerwone Wierchy. Szosa sze-

roka idzie wzdu szumicego górskiego potoku, po pra-

wej stronie; przechodzimy mostek kamienny, potok jest

teraz po lewej naszej stronie. Ju wiem ! oryentuj si

teraz doskonale, zaraz bdzie drugi most, potok pozosta-

nie ju zupenie za nami, a wnet szyja wwozu rozsze-

rzy si w rozleg dolin. Za drugim mostkiem, tym wa-
nie, na którym stoj, sta szwadron subowy Kozietul-
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skiego, zasonity wystajc skal od kul dziaowych i kar-

taczy, a tu ! — w tem tu miejscu, sta cesarz.

Lec ju kusem, Wywiór za mn, mijamy t ska,
która bya bram tego piekl, i widzimy naraz cae pole bi-

twy — szeroka dolina, wznoszca si agodnie ku szczytowi

sioda. Oprócz szosy, wszystko zawalone gazami, ani

kusem a có dopiero galopem tam nie przejedzie.

Droga podobna jak do Kunic, ale idzie w za-

kosy, wszystko jednak na wiksz skal i rozleglejsze.

Od wejcia do wwozu a do szczytu sioda, jest cztery

kilometry. Szosa jest zamknita z obu stron murem z ga-

zów i obsadzona topolami, wida j dokadnie ca, po-

mimo mgy jesiennej. Podobna byskawicy piorunu, zaamuje
si par razy i wreszcie prost kocow lini strzela wprost

a do szczytu. Tam daleko u szczytu sioda, jeszcze ru-

dziej na tle sinych mgie zotawe sylwety topoli.
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Dochodzimy do pierwszego zaamania szosy pod k-
tem prostym. Tu musiaa sta pierwsza baterya liiszpa-

ska, tu z pewnoci, bo osiemset kroków najwyej odda-

lon bdc od szyi wwozu, moga zasypywa gradem

kartaczy wejcie na t mierteln aren, sama za nie bya
w rejonie strzaów innyci bateryi hiszpaskich.

Jak oni mogli przejecha ! Na kadym zakrcie stay

cztery armaty, szosa niezbyt szeroka, nawet kanonierom

przychodzio si midzy osiami przeciska, aby si prze-

dosta do wylotów dzia, gdy przyszo je nabija?!

Ze szosy zeskoczy nie mogli na czk obok, bo

chocia tacy jedcy jak oni, przesadziliby ten mur z pe-

wnoci, to i tak nie mogliby po tych kamieniach i dziu-

rach galopowa. Zreszt, za tym murkiem, gowa przy

gowie, klczeli lub przysiedli geryllasy i rznli do nich

siekacami »a bout portant«, dotykajc ich niemal lufami

karabinów i tromblonów (garaczy).

Porównujc Somo-Sierr w naturze z podami ima-

ginacyi naszej, nas malarzy, co j chcieli ze swej fantazyi

odtworzy, wyglda dla nie-onierza bardzo niewinnie,

niema ani przepaci ani jarów. Natomiast z punktu wi-

dzenia onierza i jedca, musiao to by wprost piekem.

Ten nasz samotny szwadronik (136 koni), zmuszony

pdzi, co ko wyskoczy, po wytknitej jedynej drodze,

na któr koncentrycznym ogniem bij wszystkie armaty

Palafoxa, zmiatajc wszystko krzyowym ogniem, to gor-

sze, ni skay i przepacie. A przecie to jeszcze nie

wszystko, bo defilowali marsz marsz wród rotowego

ognia przyczajonych, pod oson kamiennego murku, geryl-

lasów, a co kilometr barykada z armat, zamykajca szczel-

nie szos, a ziejca ogniem kartaczy.

Zwracamy si z szos na lewo ku jarowi skalistemu,
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jakby wejciu do innej wakiej dolinki. U jej wejcia par
ndznych, kamiennych lepianek, pokrytych dachówk, to

Sepulveda Vilha. Szosa do nich nie dochodzi, ale raptem

zwraca si teraz, jak strzeli, prosto w gór. Tu musiaa

sta druga baterya, tu pad! ko pod Kozietulskim, tu naj-

wicej pado naszych. Jeszcze dwie baterye. Te miay na-

szych dugo na celu, ze dwie i pó minuty, liczc e
szwadron, pdzc marsz marsz pod gór, robi siedemset

kroków na minut, a na wycicie obsugi przy przesa-

dzonych bateryach potrzebowa pó minuty. Armaty mieli

wycelowane z góry, aden myliwy na stanowisku, tak

pewnym nie móg by nigdy zwierzyny, bo wyj moe
na prawo albo na lewo od niego. Kanonierzy Palafoxa

wiedzieli, e tylko po szosie nieprzyjaciel ku nim post-

pi moe. Potrzebowali tylko lonty do zapaów przyoy.
Dochodzimy do szczytu, do ostatniej bateryi, stoi

tam par dziwnych budynków z szarego kamienia. Stare

one bardzo, widziay z pewnoci la charge brillante
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s'il en fut«. Tu z caego szwadronu

dojechao siedmiu, reszta albo zgi-

na, albo przy polegych swoich l<oniach zacielia szos.

Tu wobec tych smutnych starych ruder kamiennych,

Niegolewski, jedyny jeszcze oficer, z tymi siedmioma y-
jcymi szwoleerami pad z koniem , a gdy lea pod
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nim, dosta od rozwcieczonych klsk uciekajcych ge-

ryllasów szesnacie pchni bagnetem. W kilka minut po-

tem, tu w tem samem miejscu, zbroczony krwi, podtrzy-

mywany przez swoich onierzy, widzia jak przez mg,
e biaa rka w szarym rkawie, zblia si do jego poku-

tej piersi i kawalerski krzy legii honorowej na niej przypina.

Stanwszy na szczycie siodeka, widzi si teraz szos,

agodnie sunc ku dolinie, ku Madrytowi.

Wywióra trapi pragnienie, w gorczce i podnieceniu

przelecielimy te cztery kilometry pod gór, a wóz nasz

na dole, przy tym mostku, na którym cesarz czeka, a
umilkn armaty. Wywiór po raz pierwszy od wielu lat

decyduje si z niesmakiem na gsie wino<.

Wanie tu obok szemrze górski strumyczek i cieka

jaka woda a biaa od piany. Wywiór na wodzie si nie

zna, nie dziwi go ta piana niezwyka, pochya si i pije,

wnet zrywa si jednak, spluwajc z obrzydzeniem. Byy
to mydliny; par metrów wyej, dwie senoritas pray ja-

kie brudne szmaty. Wywiór do mierci pozostanie w prze-

konaniu, e woda, przed któr go instynkt zawsze tak prze-

strzega, musi mie koniecznie smak myda.

Wracamy do naszego wozu, pan Freund tymczasem

przygotowa niadanie. Wywiór wypi wszystko, co byo
do wypicia, aby smak »wody« zapi, i powoli udobrucha

si nieco.

Wybralimy miejsce na >podium«, to znaczy punkt,

z którego patrzcy na panoram, bdzie widzia i wylot

szyi, z którego, wobec milczcej ju bateryi pierwszej, ru-

sza sztab cesarza szos naprzód. Ja moj kompozycy ju
PAMITNIK 14
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widz. Dwóch szaserów konnych gwardyi poprzedza ce-

sarza i jego wietny sztab. Równoczenie au pas gymna-

stique wal si puiki piesze woltyerów i fizylierów fran-

cuskich na prawo i na lewo od szosy. Obok podium tu
bdzie pierwsza baterya. Armaty krwi zlane, szwoleery

i ich konie w furyi natarcia powbijay si midzy armaty,

w ostatniem tchnieniu jeszcze sigajc kurczowym odru-

chem za zdobyte armaty... Cicho naraz w tem strasznem

piekle... Szwadron, z którego ledwie poowa jeszcze yje,

zakrci teraz marsz marsz ku drugiej bateryi, tam najstra-

szniejsza czeka go hekatomba... Hrabia Segur, przyjaciel

Polaków, adjutant cesarski, widzc t szar jedyn, nie

wytrzyma, sadzi z ordynansem swoim za bohaterskim

szwadronem... Widz majaczce w oddali dalsze baterye,

gdzie kanonierzy z zapalonymi lontami czekaj, a z za-

krtu ukae si resztka szwadronu, ju tylko kilkunastu.

W kilka minut po nich zabrzmi trbki pozostaych

szwadronów niemiertelnego puku »lekkokonnego gwardyi«.

Nie ich wina, e szwadron Kozietulskiego wyci co byo
do wycicia i zdoby wszystkie armaty, a oni jak i kawa-

lerya gwardyi francuskiej, pojad ju woln drog.

Rozpoczynamy studya terenu. Wywiór jest nieoce-

niony, robota idzie w nastroju przedziwnym . . . Wiem na-

reszcie, jakim jest »wwóz« Somo-Sierry.

W adnym jzyku europejskim niema sowa, odpo-

wiadajcego francuskiemu »defile«. Waciwie znaczy to

przejcie, które nie pozwala oddziaom porusza si ina-

czej jak bardzo wzkim frontem. Historyografowie Somo-

Sierry, przetómaczyli to na »wwóz «. Wwozem w Somo-

sierra jest tylko krótka gardziel górska u wejcia, a ta

wcale przez Hiszpanów nie bya obsadzon. Najstraszniej-

szym »defile«, czyli wwozem bya tutaj ta szosa, otoczona
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murem, wród ki, zawalonej gazami, na jal<ie dwa tcilo-

metry szerol<iej.

Wywiór pracuje, fotografuje, obaj nie tracimy czasu.

Przybijam obrazek Matki Boskiej Czstochowskiej na sta-

rej topoli tam, gdzie staa druga baterya. Hiszpanie go

nie tkn z pewnoci.

Widz jednak, e Wywiór rozdraniony i, jak motor

w automobilu, gdy dopyw benzyny za may, zaczyna

pryclia i kicha, tak i on zaczyna by przykrym i ner-

wowym. Niema nic do picia, te mydliny sprawiy, e
wszystko poszo. Skde ja mu tu dostan wina w tem

pustkowiu

!

A dogodzibym mu z duszy serca, bo kochany Mi-

chaek pracuje jak ko i znakomite studya wali jedno po

drugiem.

Z za zakrtu drogi wyaniaj si ogromne uszy, za

niemi jeden, drugi, trzeci, czwarty mu, za muami wresz-

cie ukazuje si i wóz na dwóch ogromnych koach, na nim

le wory skórzane, ale jakie okrge jak dynie. Dwóch
caballeros idzie obok. — »Buonas dias!« — Pan Freund

zaczyna z nimi pogawdk. Wino wioz! Wino krajowe

»rioja« (riocha) si nazywa. Rzeczywicie w tych worach

co bulgocze. Wywiór zblia si z rozjanionem obli-

czem. Jeden caballero uderza z pod spodu pici w wór,

przedtem wyjwszy drewniany czop; ukazuje si cika,

gsta, czarna ciecz. Ale Wywiór przywar ju do tego

otworu ustami...

— Wojtek, skosztuj, doskonae.

W znakomitych ilustracyach Gustawa Dore do Don
14*
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Quichota, widziaem takie worki z winem. Nie powiem,

eby to pontnie wygldao.

Ody przyszo do zapaty, caballeros nie clicieii ani

centima przyj, zaledwie dali si papierosami poczsto-

wa. Wywiór jednak kupi sobie jeden wór peny i z tro-

skliwoci, trzymajc go na kolanacti, zabawia si nim a
do Segovii.



STUTTGART

PRZYJAZD CESARZA
FRANCISZKA JÓZEFA I. DO BERLINA





STUTTGART — KARLSRUHE.

Zaproszony zostaem, z rozkazu cesarza Wilhelma II.,

na wielkie manewry cesarskie, idce od Metz a do Karls-

ruhe. Z punktu administracyjno-organizacyjnego stanowi-

sko moje w tych okolicznociach byo zawsze tem samem,

co attaches militaires obcych pastw. To znaczy, e by-

em gociem cesarza, jak oni, e jak kady z nich, mia-

em dworski powóz do mojej dyspozycyi, najwspanialsze

kwatery w pierwszorzdnych hotelach, konia subowego

(oprócz mojego wasnego), ordynansa, i codzie, jeeli nie

byem przy stole cesarskim, bardzo wytworne jedzenie

i picie z t interesujc grup ludzi inteligentnych i wy-

ksztaconych rozmaitych nacyi i rónych ras. Wikszo,
to moi dobrzy znajomi, paru midzy nimi miaem przy-

jació, niechtnego wogóle, zdaje mi si, adnego. I nic

w tem dziwnego; les attaches militaires, siedzcy dzi przy

wspólnym stole biesiadnym, s elit modszych oficerów

jeneralnego sztabu, powoani z pewnoci do odegrania

wybitnych ról przy najbliszej okolicznoci. Uprzejmy s-

siad dzisiejszy przy stole cesarza Wilhelma II., moe by
jutro przeciwnikiem. Sympatyczny i wesoy jenera Pru-



216

dente by w najlepszym stosunku z modszym od siebie

oficerem l<ozal<ów sutaskich, Enver Bey'em. Dzi obaj

w Trypolisie dokuczaj sobie jak mog. Pukownik japo-

ski, take wesoy i jowialny, bawic si uprzejm konwer-

sacy z pukownikiem jeneralnego sztabu rosyjskiego, ksi-

ciem Engayczew, moe nawet przy caym swoim sprycie

nie przypuszcza, e tak wkrótce wojna, i to tak straszna,

wybuchnie na Wsciodzie. Ci dwaj przepyszni Anglicy

»royal dragoons« zgin niebawem obaj w Transvaalu, je-

den pod Ladysmith, drugi pod Kimberley. Ta niepewno
najbliszej przyszoci, niemal pewno spotkania si w tak

innycti warunkach, charakteryzuje tak grup cudzoziem-

skich oficerów wyrafinowan kurtoazy, pokrywajc nie-

dowierzanie i trzymanie si w nieufnej ostronoci. W t
atmosfer antagonizmów rónych ras i rónych narodo-

woci i antypatyi rasowych lub politycznych wnosiem

element midzynarodowy, element kojcy i cywilizujcy.

Na polu sztuki wszystkie nacye mogy si spotka bez

obawy wypowiedzenia nierozwanego sowa lub zdania.

Illustrowaem na poczekaniu wydarzenia dnia, chowano je

sobie na pamitk. Jeden z tych rysunków dotkn podo-

bno ksicia Henryka Pruskiego, wielkiego admiraa; nie

wierz w to, bo nie byby tak rozumnym czowiekiem,

jak jest, gdyby to byo prawd.

Byo to na innych manewrach pod Szczecinem. Eska-

dra wojenna zbliya si do brzegów, a e manewry byy

pó ldowe, pó morskie, wic oficerowie marynarki prosili

o pozwolenie przypatrywania si manewrom armii ldowej.

Admira wielki, ks. Henryk pozwoli, a cesarz kaza da
tym kilkudziesiciu oficerom konie onierskie, wybrane

z najspokojniejszych. Myl bya pen yczliwoci fiir die

kónigliche Marin, ale jake straszn w swoich skutkach.



Nie zapomn tej sceny nigdy, bo jako tragikomizm prze-

sza wszystko, co kiedykolwiek widziaem.

Na grup nasz cudzoziemskich oficerów, prawie sa-

mych doskonaych jedców, jadcych sobie spokojnie,

zblia si z przeraajc szybkoci tuman piasku, w któ-

rym majaczej dziwne sylwety, ni to jedców ni koni,

do centaurów tem mniej podobne. Sycha ttent i sa-

panie oszalaych koni... Na nich w pozach nieprawdopo-

dobnych oficerowie marynarki, jedni bez czapek, inni je

maj poprzekrcane i, trzymajc si czego mog z despe-

racy, a przedewszystkiem ciskajc konie ydkami, co je

jeszcze wicej wcieka, pdz jak wicher. Jedni obu rkami

obejmuj konie za szyj, inni wpili si rkami w czub

i grzyw, a wszyscy potraciwszy strzemiona, które lataj

i bij po opatkach i zadzie biedne koniska, cudem jeszcze
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si trzymaj. Co chwila jeden z koni pozbywa si niemi-

ego ciaru. Miny naturalnie przeraone. Rozstpilimy si

przed t szalon kawalery, ale wieczorem kursowa mój

rysunek, pod tytuem: »die Attaque der Konigl. Marin,

bei Stettin «, pomidzy cudzoziemskimi oficerami. Doszed

potem naturalnie do rk ks. Henryka.

Sdz, e puk najwietniejszej kawaleryi, na okrcie

przy wzburzonem morzu, byby jeszcze bogatszem polem

w komizm.

Powracajc do grupy cudzoziemskicli oficerów, to ob-

cujc z nimi, ocenia si jeszcze wicej, ni kiedykolwiek,

jak dobre wychowanie uatwia egzystency nieraz nawet

w trudnych sytuacyach. Pamitam, e gdymy razem sie-

dzieli przy obiedzie w Stuttgardzie, tego dnia wanie
mia zapa drugi wyrok w sprawie Dreyfussa. Sprawa

ta jest niemi oficerom francuskim, a hrabia Foucauld, fran-

cuski pukownik jeneralnego sztabu, by przez nas wszyst-

kich wielce szanowany i ceniony. Wiemy wszyscy, e wie-

czorne gazety niebawem si zjawi i e przepenione bd
ostatnim aktem tej niesmacznej historyi, e trudno bdzie

unikn na ten temat konwersacyi i dyskusyi. 1 oto major

badeski, nasz »guide«, znalaz sposób radykalny, pody-

ktowany mu moe nie tylko przez dobre wychowanie,

ale i pewn dystyngowan delikatno; wyda rozkaz su-
bie, aby wcale tego wieczoru nie przynoszono dzienników

do wspólnej sali, sucej nam za fumoir. Kto je pragnie

czyta, ten moe je mie w swoim pokoju.

Oficerowie cudzoziemscy dopuszczani s do tych wiel-

kich jeneralnych prób, jakimi s waciwie takie manewry,

tylko warunkowo.

Bo chocia celem manewrów jest wypróbowanie, jak

w wojnie funkcyonowa bd, czy to nowe rodki ko-
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munikacyjno -transpor-

towe, jak automobile

wywiadowcze, jak ba-

lony i aeroplany, a mi-

traliezy i szybkostrzel-

ne dziaa, jako bro,

to wiele jednak jest je-

szcze innych kwestyi,

czy to nowego regula-

minu, czy te mobili-

zacyi, które dla obcych

maj pozosta tajem-

nic. Dlatego to cu-

dzoziemscy oficerowie

maj swego przewo-

dnika, starszego, wy-

trawnego oficera, ten

im pozwala oglda tylko to, co chce, aby oni widzieli.

Znajdzie si nieraz tu i owdzie niesforny a ciekawy ofi-

cer, który odbiwszy si od grupy, udaje potem zbkanego

i wasa si wszdzie, gdzie nie trzeba, ale taki wicej nie

bdzie proszony.

Naturalnie, e nie stosowao si to do mnie, nie by-

em nigdy niczem wicej, jak niezym oficerem i komen-

dantem szwadronu, wszelkie jednak gbsze zagadnienia

strategiczno-taktyczne byyby dla mnie niezrozumiae. Zre-

szt gdy tylko barwna grupa cudzoziemskich oficerów zja-

wiaa si na terenie bitwy, to natychmiast od widocznego

zdaa po sztandarze cesarskim (Reichspannier) sztabu ce-

sarza, oddzielaa si sylwetka, wyrywajcego ku nam jedca,

woajcego z daleka: »Herr von Kossak, bitte zu Majestat«»

Na co, poprawiwszy uski od czapki pod brod i szabli,
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aby nie lataa, puszczaem moj irlandzl< klacz » marsz,

marsz « i zostawaem ju w wicie cesarza.

Miaem zawsze wasnego l<onia (ja jeden tyllco) po-

mimo, e jak wszyscy, miaem take przydzielonego sobie

konia subowego. A cio to byo poczone z kosztami,

nie mogem sobie z wielu wzgldów tej satysfakcyi od-

mówi.
Przedewszystkiem dlatego, e jedc z cesarzem, który

nie zna innej > allure«, jak stp albo marsz marsz, w czem

podobny ma gust, jak Napoleon I., potrzebowaem konia,

któryby nady doskonaym, importowanym koniom ce-

sarza. Cesarz jedzi ostro i jedzie na wszystko, skacze

nieraz przez rowy i poty, na któryciby nierasowy ko
utkn albo si zwali. Z pobudek estetycznych take, gdy

si bowiem uywa subowego konia, to razem z pruskim

rynsztunkiem i cikiem onierskiem siodem, odpowie-

dniem do cikiego wyekwipowania pruskiego jedca. Do
munduru lekkiej par excellence jazdy austryackiej naley

bezwarunkowo wysoka idealna wgierska kulbaka, dajca

zupenie inne wraenie tej niezrównanej sylwety naszego

kawalerzysty.

Cesarz Wilhelm, ledzc z najwikszem zainteresowa-

niem przebieg manewrów, biorc nawet czasem sam w nich

udzia, czy to prowadzc wiksze masy kawaleryi do ataku,

albo piechoty do szturmu, nie przestaje pomimo to od-

czuwa bardzo ywo malowniczoci pojedynczych epizo-

dów. Usposobienia wyjtkowo ekspanzywnego, uczuwa

naturaln potrzeb dzielenia si swemi wraeniami z kim,

co je równie czuje, jak on sam.

Najpikniejsze zestawienie kolorowych pruskich pu-

ków, czy to w tumanach gorcych kurzów, czy te na

przepysznym dywanie wrzosów magdeburskich, nie roz-
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czuli ani szefa sztabu von Schlieffen, ani ministra wojny

von Bock und Pollack; oni co najwicej zauwa, e od-

wodowe szwadrony wziy nieco za daleki dystans od

swojej dywizyi.

Ale tam na horyzoncie wida grup cudzoziemskich

oficerów, Kossak tam jest, z nim si tym pysznym bata-

listycznym obrazem podzieli mona... Za chwil przed

t grup przypada jeden ze wietnych adjutantów i salu-

tujc, woa: Herr Oberlieutenant von Kossak, bitte zu

Majestat .

Majestat bywa jednak czasem zly, a e wszystkie

uczucia i wraenia u niego s zawsze do wyszego dia-
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pazonu dostrojone, ni u zwykych miertelników, wic
gdy jest zy, to ju tak, e mu si caa twarz zmienia.

Przypominam sobie jeden epizod. Cesarz by wtenczas

w fatalnym humorze, nawet ja nie byem przez cay dzie

do niego powoany. Tego dnia malarskie wraenia musiay

ustpi zupenie wobec katastrofy taktycznej, nie wiem,

z czyjej winy powstaej.

Byo to take podczas tyche wielkich manewrów
midzy Metzem a Stuttgartem. Czas by okropny, par
dni lao jak z cebra, a wojna w bocie i do tego w gó-

rach nie naley do wielkich przyjemnoci. Jednym korpu-

sem dowodzi król wirtemberski, drugim jenera von Fal-

kenstein. Rano, godzina 4-ta, poowa wrzenia, wic jeszcze

noc ciemna. W pysznym Hotel Maruardt w Stuttgardzie

doskonay angielski breakfast, przygotowany dla naszej

kompanii cudzoziemskiej. Powozy z zawieconemi latar-

niami maj nas wie do miejsca, o kilkanacie kilometrów

oddalonego, gdzie na nas czekaj nasze konie. W kadym
powozie (bo nimi wraca take bdziemy) kosz z prowian-

tami : sandwiche z ozorem, pasztetem i t. d., wino biae,

wino czerwone, piwo, cygara, papierosy, zapaki!
W cichym, upionym Stuttgardzie reflektory latarni

odbijaj si dugiemi smugami w bocie, rozpaczliwy ka-

puniaczek sipi, psi czas! Jedziemy. Jedziemy tam ku bi-

twie, trosk moj jedyn, czy aby tylko ordynans okry

ciepym kocem moj klacz.

Jad naturalnie z kochanym moim szefem, hrabi

Sturghk'iem, majorem jeneralnego sztabu (dzi, gdy to pi-

sz, jeneraem dywizyi w Krakowie), a attache wojskowym
przy ambasadzie austryackiej w Berlinie. Kadego dnia

przynoszono kademu z nas karty sytuacyjne z zaznacze-

niem pozycyi, na których czerwona i niebieska armia no-
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coway. Wszyscy ci panowie w powozach przy latarniach

studyuj bardzo sumiennie, jak si obecna sytuacya przed-

stawia.

Ale co to jest? Od pewnego czasu widz cigle od

strony pola bitwy w rejonie wiata latarni powozowej

skulonych od zimna onierzy w paszczach z podniesio-

nymi konierzami, cigncych za sob jakie smutne i zmar-

nowane konie. Ka zwolni stangretowi, wychylam si

z pod kapoty powozu... To badeskie dragony, brygada

mego przyjaciela Longchamps'a, bohatera z pod Custozzy,

jeden puk niebieski z czarnymi wyogami, drugi take nie-

bieski, ale z ótymi. »Sie Wachmeister, was ist los? ist

die Brigade ausser Gefecht gesetzt?« ^ »Ach ne! Herr

Oberleitnant, det sind nur marode Pferde«. (Panie wach-

mistrzu, co to si stao? czy brygada wykluczona z akcyi?

(co znaczy wybita do szcztu). — Ach nie, panie nadpo-

ruczniku, to s tylko sabe konie). Przyznaj, e mnie to

zdziwio, tyle koni maroderów z jednej tylko brygady i to

w pokoju — co to bdzie na wojnie? Ile razy potem,

widzc nasze galicyjskie puki w stokro gorszych warun-

kach znoszce znoje i marsze, ten brak wody we wschodniej

Galicyi, tak straszny przy upaach wrzeniowych, z fanta-

zy i werw, wspominaem potem tych badeskich zgn-

bionych dragonów.

Mijamy placówki i wedety, niebo szarzeje, ale nike

ognie, przy których placówki (Feldwache) drzemi, jeszcze,

cho deszczem zalewane, wiec. Widz ndz oniersk
jak na wojnie. W bocie, przytuleni do siebie, z konie-

rzami tak podniesionymi, e tylko pikelhaub wida, le,
jak trupy zmoczone, dragoni. Konie ze spuszczonymi bami

drzemi take, a deszcz spywajcy im po czoach, cieka

pod oczodoami strug, jak gdyby pakay nad swoj dol.
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wit! Na zupenie bezkolorowej szarzynie deszczu

i zamglonego horyzontu majaczeje ciemna jaka plama,

take nieruchoma »das Pferde Kommando <. — S nasze

konie, lec do mojej klaczy, po ciemku j poznaj, w tej

grupie niema takiej drugiej. Piknie okryta kocami, nawet

kaptur dali jej na gow, rozumne jej oczy dawno mnie

spostrzegy, teraz ciepe, aksamitne chrapy szukaj cukru

w rku... Pamitaem o twojej sabostce jeszcze przy nia-

daniu, kochany towarzyszu... (Na fotografiach jestem je-

szcze na wgierskim, siwym koniu, take moim wasnym,
Sweatheart bya gniada hunterka, niezwykej piknoci

i chodów, wrócia ze mn do kraju, a gdy przysza sta-

ro i reumatyzmy, naby j ode mnie na matk do stada

hr. Adam Zamojski. Na konkursie koni myliwskich w Bel-

fast, w Irlandyi, dostaa premi).

Nasz major badeski ju siedzi na koniu, jedziemy

za nim. Konie rade, e si wygrzej, parskaj i id rano.

Batalia jaka niedaleko, terkotanie mitraliez, armat nie

sycha, mijaj nas oficerowie jeneralnego sztabu, ale za-

aferowani jacy. Jak na manewry, to twarze ich zanadto

niespokojne i stroskane. Uwaam, e i nasze strategiczne

powagi, jak hr. Stiirghk, hr. Foucauld i jenera Prudente

gorczkowo karty studyuj i szepc do siebie, jak gdyby

zbici z tropu. Co chwila pytaj dowódzców pojedynczych

oddziaów: Pardon, Herr Kamerad, welche Division?«,

usyszawszy odpowied, z jeszcze wikszem zdziwieniem

do kart powracaj.

Bawi mnie ich niepokój. Co do mnie, to nie czuj

adnego, siedz na jednym z najlepszych, najszlachetniej-

szych koni, na jakich w yciu siedziaem. Klacz w dosko-

naym humorze, mój paszcz uaski nieprzemakalny zasa-

nia nas prawie oboje... a czy to taka albo inna brygada!...



Mijamy jaki lasek, gwar wojenny coraz bliszy, ale

jaki bezadny. Wyjedamy na szczere pole, szare, z ma-

ymi pagórkami. Na tle szarego nieba, jak fotografia, szara

grupa jedców, nad ni sztandar. To » Majestat stoi na

niedalekim pagórku. W tej samej chwili jeden ze szarych

jedców oddziela si i rznie marsz, marsz ku nam... Po-

znaj po piknem siedzeniu i smukej postaci... To eksce-

lencya von Plessen, jenera-adjutant cesarza, z którym caa

moja berliska karyera od pocztku do koca jest cile

zwizan.

Nasz major prosi nas, abymy zostali w miejscu, sam

za rusza kusem ku ekscelencyi.

Chwila rozmowy, major badeski podkrcajc wsa
i troch umiechnity (zawsze to przyjemnie, gdy buta pru-

ska czasem po nosie dostanie) owiadcza nam: Meine Her-

ren^ Seine Majestat wiinschen, die Herren Fremdheerlichen-

Officiere móchten sofort nach Stuttgart einriicken und

drei Tage lang auf dem Manóvergelande nicht erscheinen«.

(Jego Cesarska Mo yczy sobie, aby panowie oficerowie

cudzoziemscy powrócili do Stuttgardu i przez trzy dni

na polu manewrów si nie pokazali).

PAMITNIK ]5
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Niebawem dowiedziaem si, e zjawilimy si na

polu bitwy wanie w chwili, gdy cesarz zirytowany w naj-

wyszym stopniu (nie bez racyi zaiste), przekona si, e
oba korpusy przeszy koo siebie; zaledwie musnwszy si

prawemi skrzydami, poszy dalej si szuka; spotkanie wic
mogoby nastpi dopiero po okreniu caej kuli ziemskiej.

Byo to kompromitacy suby wywiadowczej, patroli

i »eclaireur'ów«, a dla cesarza bardzo zrozumiale przy-

krem. Cesarz chcia zapewne tem odesaniem nas do domu
ukry przed nami to, co si stao, ale za póno. Nasi

wielcy strategicy ju jadc przeczuwali, e jaka konfuzya

nastpia.

Podczas tych manewrów by cesarz gociem króla

wirtemberskiego w Stuttgardzie, W. Ks. Badeskiego za
w Karlsruhe. W obu rezydencyach byy ex re pobytu tego

potnego wadcy i gocia obiady i przyjcia.

Co mnie na obu tych dworach uderzyo, to zupeny

brak nie tylko adnych, ale nawet modych kobiet. Stare

Cafe-Tanten, cerujce skarpetki des Herrn Gatten, nie ró-

nice si niczem zupenie, gdy je w parku stuttgardzkim

nazajutrz po balu ujrzaem, od jakiejkolwiek Frau Doktor,

albo Frau Assessor. Wogóle zrobiy te dwory na mnie

wraenie zasklepionych jakich partykularzy, nie majcych

ani racyi bytu, ani przyszoci.

Nie wiem co w tem prawdy, ale król wirtembersk

podobno boi si w nocy strachów i jest z tego powodu

bardzo nieszczliwy (wyglda rzeczywicie niewyspany).

Królowa musiaa by bardzo pikn; jej noce, jak szcz-

liwe narody, nie maj historyi. Króla widziaem w wa-

runkach rzeczywicie nie nadajcych si do podniesienia
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majestatu. Deszcz la tego dnia jak z cebra; czekamy na

malej stacyjce na odjazd ekstracugu dla nas zestawionego.

Po bocie kusuje kilku przemoczonych, jak kury, jedców,

na czele gruby, stary jegomo, z siwiejc, du brod

sapeur'a i... w huzarskim pruskim, do operetkowym ko-

paku. Chocia jest w swojem królestwie, gwiazda cesarza

Wilhelma gasi go tak, e mao kto nawet salutuje, paru

obdartusów zmoczonych i skulonych, jak na paszczyzn

zawoao bez przekonania: hoch! hoch!, a majestat zmo-

czony pokusowa dalej.

W. Ksi Badeski, modszy znacznie, z kwadratow

szczk i twardym wyrazem oczu, nie robi sympatycznego

wraenia. To te ona si z nim rozwioda i wysza za

W. Ks. Cyryla.

Przez te par dni bezczynnych w Stuttgardzie zwie-

dzalimy osobliwoci miasta. S one do jednostronne,

bo gdy si zobaczyo sawny »parc aux cerfs«, a raczej

»parc aux biches« dziadka dzisiejszego króla, to si wi-

dziao wszystko. Bezsprzecznie zabawniejszym musia by
Stuttgart ówczesny od dzisiejszego, ale trudno w to uwie-

rzy, widzc dzi to miasto pice, pozbawione jakiego-

kolwiek ycia, a pene starych bab, robicych szydekowe

roboty i uroczystych, jak z Simplicissimusa wyjtych »Herr

Professor«. Pawilony faworyt królewskich w licznym parku

królewskim, pene portretów adnych kobiet i obrazów, na-

lecych raczej do kategoryi de TArt Polissons robi

przygnbiajce wraenie trupa adnej, modej kobiety, ubra-

nej z wyrafinowan kokietery.

W Stuttgardzie miaem sposobno przekonania si,

jak rozkazy cesarza w najmniejszych drobiazgach s skru-

15*
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pulatnie wykonywane. Spotkawszy na balu dworskim kilku

bliszych znajomych oficerów z korpusu gwardyi z Ber-

lina, zdemoralizowani widokiem zwidych biustów tej sta-

roytnej kolekcyi (w obronie prawdy wyzna musz, e
kobieco miaa jednake jedn reprezentantk i to nie-

zwykej urody i postawy, ale jedn tylko jedyn ksin
Egon Fiirstenberg z Donau-Eschingen), zdecydowalimy

wynie si z balu i i na szklank wina. Zaprosiem ich

do mojego hotelu.

Poszo wiele butelek najlepszego wina szampaskiego,

gwardya pia na umór. W myli obliczaem, e rachunek

bdzie powany. Wreszcie przysza pora upomnienia si

o niego. Za chwil zjawia si sam » manager « hotelu

i przepraszajc, owiadcza, e ma najsurowszy zakaz któ-

remukolwiek z goci cesarza przedstawia jakikolwiek ra-

chunek. Tómacz mu, e to bardzo piknie, o ile to do-

tyczy mojej wycznie osoby, w tym wypadku jednak ci

panowie nie s gomi cesarza, ale moimi i stanowczo

prosz o rachunek. Mija chwila, z » managerem « przycho-

dzi sam dyrektor i prosi mnie na wszystko, abym si nie

upiera, bo gdyby hofrath, mieszkajcy w tym hotelu, spe-

cyalnie delegowany do przestrzegania przepisów cesarskich

w tych kwestyach, o tem si dowiedzia, nigdyby wicej

gocie cesarza w tym hotelu nie byli ulokowani. Nolens

Yolens musiaem ustpi.

Podróowaem czasem z cesarzem jego wasnym po-

cigiem. Pocig skada si z czterech dugich Pullmann's

cars, biaych do poowy, ciemno niebieskich od dou. Je-

den dla cesarza, jeden dla wity, jeden jadalny, czwarty
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dla suby. Wyjeda si zwykle ze stacyi Wildpark (zwie-

rzyniec) w Potsdamie, sucej tylko cesarzowi, podobnie

jak i w Scliónbrunnie pod Wiedniem, gdzie cesarz Fran-

ciszek Józef swój wasny, may dworzec posiada. Pamitam,

raz wczesnym, majowym rankiem, penym rosy i kwiatów,

wyjedalimy z cesarzem na parad królewskicli uanów.

Cesarzowa z córk przysza odprowadzi cesarza na

ten may dworzec wród zieleni potsdamskiego parku.

wita (wic i ja), w penej paradzie bylimy ju na pero-

nie. Wszedszy do wagonu, który mi wskazano, ujrzaem

na jednycli drzwiaci bilet: »Hofmaler v. Kossak . — By
to zwyky kompartyment sypialnego wagonu z toalet.

Wiedzc, e mamy do Hannoweru kilka godzin jazdy,

zdjem obcis uank i paradn czapk, a nacignem
bluz i przywdziaem czarn furaerk austryack.

Wanie kamerdyner cesarski obctiodzi wszystkie ka-

biny, oznajmiajc, e podano niadanie.

Bya godzina 6 z rana, breakfast angielski jest sam
przez si bardzo obfitym i solidnym posikiem, niadanie

cesarza jest jeszcze wicej urozmaicone. Oprócz kawy,

fierbaty, kakao do wyboru, toasfów pieczywa, ciast, jaj

i miodu, cae pómiski zimnych wdlin i pasztetów, oprócz

tego jeszcze kotlety na gorco. Cesarz ma apetyt zdrowy,

wogóle w tej kompanii nie brakowao go nikomu, ani mnie,

a jednak pomimo to ze zdumieniem usyszaem tego sa-

mego ranka, midzy 9-t a 10-t adjutantów, zapytujcyci

dyskretnie kamerdynera: Wann kommen die Butterstufi-

len?« I rzeczywicie, w trzy godziny po tamtem niadaniu,

wnosi suba srebrne pómiski ze stosami ogromnycfi sand-

wiciów, wraz z batery butelek z mader, portweinem,

koniakiem i t. d. Dla cesarza mniejszy srebrny talerz, pe-

en maycli kanapek (boucliees), aby, nie potrzebujc ici
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kraja albo ama, móg cae bra do ust. Naturalnie ze

wzgldu na jego rk.
Przez cay czas podróy cesarz zwykle siedzi ze swo-

imi towarzyszami podróy w jadalnym wagonie. Zauway-

em, e dzienniki, tak niemieckie, jak zagraniczne, przynosz

mu w caoci, niema w nich ani jednej szpalty wycitej

lub zamazanej.

Wracajc do lewej rki cesarza, jest ona o kilka cali

krótsz od prawej, drobn i nik. Podobno przy urodzeniu

zamano mu j, a gdy si nareszcie spostrzeono, ju byo
za póno, aby si moga normalnie uformowa. Cesarz

dba bardzo, aby to kalectwo ukry i robi to rzeczywicie

bardzo zrcznie. Gdy udziela audyencyi, trzyma pod lew
pach oficersk czapk, umylnie do tego przyprasowan,

i w ten sposób tómaczy zgicie ramienia, przy którem ró-

nica dugoci ramienia lewego i prawego jest mniej wido-

czn. Siedzc na koniu, obwija naokoo tej biednej rki cu-

gle, trzeba za konia wstrzyma, to ogromn i siln praw



rk ogarnia wszystko:

i lewrk i cugle i szabl

w dodatku, jeeli j wy-

cign z pochwy. Przy

stole je tylko jedn rk,
a strzela sawnie, pod-

noszc tylko lewe rami,

na którem opiera bro.

Byy u mnie w pra-

cowni mundury cesarza

kompletne od butów do

orderów, nawet rkawi-

czka wojskowa, jednak

tylko z prawej rki, z le-

wej nigdy. Mundury

te przywdziewa cesarz

u mnie do pozowania.

Z moim bratem ciotecznym Puaskim wystroilimy

si kiedy dla artu, on jako huzar mierci, ja jako uan

królewski (Kónigsulane) ze wszystkiemi wstgami, gwia-

zdami, akselbantami i t. d. Tak wspaniali, jak onego dnia,

nie bylimy i nie bdziemy ju wicej w tem yciu. Przy

tej sposobnoci przekonalimy si jednak, o ile lewy rkaw

by krótszy od prawego. Na szeroko trzech palców mniej

wicej.

Wkrótce po tej maskaradzie zostaem wezwany do

Potsdamu do cesarza na rewi gwardyjskich puków ka-

waeryi. Gdy tylko, atwy do spostrzeenia zdaleka przez

mój mundur austryacki, a specyalnie przez czerwone spo-

dnie, których nie ma aden puk niemiecki, ukazaem si

na polu wicze, podjecha ku mnie hrabia Wedel, wielki

koniuszy dworu, niezmiernie sympatyczny i bardzo dobry
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czowiek. Hrabia Wedel prosi mnie, abym mu dopomóg
w nastpujcej sprawie. Cesarz nie clice jedzi na innym

l^oniu, jalc na Kurfiircie (doskonay siwy waach, importo-

wany z Irlandyi), a e Kurfurst zaczyna si starze i trzeba

koniecznie, aby cesarz zacz na innym koniu jedzi, wic
hr. Wedel z trudem przeprowadzi, e cesarz dzi dosiad

innego konia. »Sobald Sie zum Kaiser gerufen werden—
mówi do mnie hr. Wedel — sagen Sie Seiner Majestat,

dass Ihnen der Fuchs, den der Kaiser heute reitet, gut

gefallt und dass er passt zur Figur Seiner Majestat«.

(Skoro tylko bdziesz pan do cesarza zawoany, powiedz

pan, prosz, jego ces. moci, e ten kasztan, na którym

cesarz dzi siedzi, podoba si panu i e wogóle odpowiada

figurze cesarza). »Z najwiksz chci, ekscelencyo- — od-

powiadam i wnet ruszam, bo ju jeden z adjutantów ku

mnie galopuje. Przyskoczyem do cesarza z prawej, jak

zawsze, strony, patrz... cesarz siedzi na kapitalnym ka-

sztanie, take irlandzkim, ale potwornej szerokoci w pier-

siach i w zadzie, budowa buldoga niemal. Majc w pamici

wyraenie passt zur Figur «, uyte przez hr. Wedela, gdy

cesarz, podawszy mi rk, zapyta, jak mi si ten kasztan

podoba, odpowiadam z punktu: »Der Fuchs gefallt mir

sehr, Majestat, er passt zur Figur Euer Majestat «. Na to

cesarz, miejc si serdecznie, mówi: ^^Ja! ja! ein dicker

Kerl auf einem dicken Gaul!<< (tak, tak, gruby facet na

grubym koniu). Na to ja popeniam okropn »gaffe« i od-

powiadam: Majestat sind doch nicht dick, ich habe neu-

lich die Uniform Euer Majestat angezogen und...« (wasza

cesarska mo nie jest grubym, niedawno przymierzaem

mundur waszej ces. moci i...) — w teje chwili czytam

w jasno-niebieskich wyrazistych oczach cesarza jak w ksi-

ce niemal, sowa jego myli: »Donnerwetter, der weisst
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schon, um wie viel kiirzer mein linker Arm ist«. — I na

prawd wyrazisto tych oczu jest tak fenomenaln, refleks

myli kadej i wraenie tak si w nich odbija, e znowu

czytam w nich najdokadniej: On wie, co ja sobie pomy-

laem «.

WIZYTA CESARZA FRANCISZKA JOZEFA

W BERLINIE.

Po dugich i wielkich przygotowaniach, a gorczkowej

czynnoci austro-wgierskich stowarzysze, klubów i zwi-

zków, nadszed nareszcie ten dzie uroczysty.

Tu musz nadmieni, e ju na par lat przedtem

byem prezesem stowarzyszenia nieczynnych oficerów ar-

mii austro-wgierskiej, tak rezerwy, jak i landwehr'y (hon-

wedów).

Byo nas okoo pidziesiciu, przewanie samych mo-

dych ludzi, a oficerów w rezerwie wszelkich broni armii

austryackiej. Stowarzyszenie nasze miao te same cechy ko-

leestwa (cameraderie), jakie cechuj cay korpus oficerski.

Ambasada austryacka wystosowaa do naszego klubu

zaproszenie do wzicia udziau w powitaniu cesarza Fran-

ciszka Józefa, wyznaczajc nam miejsce na peronie dworca

potsdamskiego, obok personelu ambasady.

W paradnych mundurach, z odznakami subowemi,

w dwa szeregi uszykowani, stanlimy na wyznaczonem

nam miejscu, pod moj komend. Huzarzy, ulani, strzelcy,

dragoni, artylerya, piechota, na prawo od nas rodzina am

basadora i sekretarze poselstwa. Sekretarze poselstwa wszy-

scy take w mundurach oficerów rezerwowych. Odwieczna

niestety w wielkim wiecie austryackim choroba i tu si take
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ujawnia. Dziwne zaiste spoeczestwo, jedyne w swoim

rodzaju. Zacofane, pod wzgldem zapatrywa, o trzysta

lat co najmniej. Jak przed wielk rewolucy, dzielio si

we Francyi spoeczestwo na » szlachetnych i brzydkich «,

»les nobles et les vilains«, tak i w Austryi do dzi dnia

dzieli si ono na »Cavaliere« i »Biirgerliche«. — Oficerowie

rezerwowi, a czonkowie poselstwa, hr. Som... hr. Cor...

hr. Schón... nie uznali za stosowne powita pidziesiciu

oficerów tej samej armii, stojcych o kilka kroków. Nie!

bo to nie s Cavaliere, pracuj! —Wszystko wolno einem

Cavalier«, mie dugi, by skoczonym nieukiem, byleby

tylko nie by jednostk poyteczn w swojem spoecze-

stwie. Jedyna suba dozwolona, oprócz wojskowej, to

rzdowa, w dyplomacyi albo namiestnictwie. Z alem
musz wyzna, e arystokracya niemiecka stoi o te same

trzysta lat naprzód, w porównaniu z austryack. Gdyby
to by przyjazd cesarza niemieckiego do Wiednia, i tak

samo pidziesiciu pruskich oficerów rezerwowych byo
z wasnej i nieprzymuszonej woli wystpio, z nakadem

do wielkich kosztów, to caa ambasada niemiecka bez

wtpienia byaby wszelkimi dowodami sympatyi i uznania

zaznaczya wspólno i jedno, »avec ces vilains«. Tutaj

mnie tylko jednego widziano, jako szlachcica i ulubieca

cesarskiego, waciwie jednak, w pojciu wiedeskiem, ar-

tysta-malarz ju nie jest »Cavalier .

Byem przy tem, gdy stu szlachty polskiej, w kon-

tuszach i upanach, pojechao ex re jubileuszu 60-letniego

wstpienia na tron, winszowa cesarzowi Franciszkowi

Józefowi I. w Burgu wiedeskim tego dugiego panowa-

nia, i yczy mu szczerze jeszcze wielu lat. Nawet ten

zacny i rozumny monarcha przesik wiedesk atmosfer.

Syszaem wasnemi memi uszami, stojc blizko, gdy uj-
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rzawszy jednego z najwikszych panów polskich rodem
i zasug, a ucisnwszy mu rk serdecznie, tonem jak

gdyby ekskuzy, e mu jeszcze zotego runa nie da, rzek:

Sind Sie noch immer an der Universitat, Herr Graf?!:< —
Niechby polowa i gra w karty, ale... ein Professor!

Arcyksi Karol Stefan pyta mnie, gdy miaem za-

szczyt by jego gociem w zamku ywieckim, dlaczego

opuciem Wiede dla Londynu. Odpowiedziaem szcze-

rze zupenie, e poznawszy bliej spoeczestwo, z którem-

bym musia mie najwicej do czynienia, wolaem szuka
innego rodowiska. Na Wiede nie miaem odpowiednich

kwalifikacyi, a najpierwsz z nich, to wyrobienie w sobie

przekonania, e najmniej od natury wyposaony pod wzgl-
dem inteligencyi, a wychowaniem w maniery Graf«, jest

jednake istot uprzywilejowan wobec genialnego nawet

nie- >Grafa<.

Arcyksi, miejc si, przyzna mi najzupeniejsz ra-

cy i przyzna, e dla tego wanie ustroju spoecznego Wie-

dnia nie lubi. Opowiedzia mi nastpnie, jak podczas uro-

czystoci jubileuszowych w Wiedniu, chcc si dowiedzie

od organizatorów grupy galicyjskiej, gdzie s rozkwatero-

wani ywczanie, zajecha dworskim ekwipaem przed ho-

tel Erzherzog Karl i pyta o profesora (oj!) hr. Myciel-

skiego i o malarza (aj !) Wodzimierza Tetmajera i jak na-

zajutrz pytano arcyksicia: -Ist es wahr, Euere Kaiserliche

Hoheit sind in einer Hofequipage vor ein Hotel vorge-

fahren, um nach einem Professor und einem Maler nach-

zufragen?«

Grzeczny Wiedeczyk, mówic do pana Majera albo

Mullera, któremu si o jakimkolwiek predykacie nawet nie

nio, doda mu zawsze: »Herr von Muller«, »Herr von
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Majer«, jak gdyby w swej uprzejmoci chcia zapomnie

o tym fatalnym braku.

Poznawszy wyszy wiat austryacki i ducha, oywia-

jcego te sfery, rozumiem doskonale teraz, e powitanie

zobopólne króla Jana 111. z cesarzem Leopoldem 1. u stóp

tego Kahlenbergu, z wyyn którego król Jan jako zbawca,

w szumie skrzyde husarskich chorgwi, na obóz Kara

Mustafy spad jak grom, nie mogo si inaczej odby, jak

si odbyo. Król Jan III. by tylko »von«, nie by nawet

baronem, jake w tych warunkach cesarz Leopold móg
pierwszy po kapelusz siga!?

Powracam na dworzec potsdamski w Berlinie— jeszcze

kilka minut do przyjcia pocigu cesarza Franciszka Józefa.

Wchodzi na peron w mundurze feldmarszaka austryackiego

cesarz Wilhelm, wita si uprzejmie z ambasad i piknemi

paniami, ale wnet lustruje ten mój pluton oficerów wszel-

kich broni, uprzedzajco grzeczny i miy, nie myli o tem

z pewnoci, e ci oficerowie, to Advocaten, Bankbeamte,

Ingenieure und solches Yolk-, ale o tem, e ci modzi

ludzie wyekwipowali si kosztownie, powodowani jedynie

przywizaniem i czci dla swojego monarchy.

Wpada pocig cesarski, cesarz Franciszek Józef w mun-

durze feldmarszaka pruskiego, rano zeskakuje ze schod-

ków swego wagonu, uciskawszy cesarza Wilhelma, a ce-

sarzowej rk pocaowawszy, musia pó tuzina jeszcze

maych Hohenzollernów wycaowa, a uciskawszy rk
swego ambasadora i powitawszy panie, prdko dy ku

tej gbokiej kolumnie swoich oficerów. Widocznie wzru-

szony tym, bd co bd szczerym i bezinteresownym zu-
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penie objawem, z akcentem szczerej radoci wykrzykn:

»Es freut mici ungemein, dass die Herren so zatilreicli

ersciienen sind .

Z dworca potsdamskiego poszlimy gremialnie przez

gstym tumem zapcliane Unter den Linden, do liotelu

Monopol, gdzie w wielkiej, ogólnej sali, bya zamówiona

wspaniaa wspólna biesiada. Wszystkie stoliki naokoo za-

jte przez doborow publiczno, cay Berlin oywiony
uczuciem sympatyi dla Austryi i jej sdziwego wadcy.

Cyganie dla nas zamówieni, w nastroju odpowiednim,

bo widz wród mundurów austryackici i iuzarskie atylle,

z tym samym motywem obszycia, jaki i oni maj na swoicli

kurtkaci wgierskici.

W programie naszej biesiady byo postanowione, e
wedle przyjtej formy, ja, jako prezes wnios toast na

zdrowie cesarza Wilhelma, na co cyganie zagraj :>Heil

dir im Siegeskranz <, czy te Wacit am Rliein«. Jak

tylko skocz, zaraz wnios toast na zdrowie cesarza

Franciszka Józefa, cyganie zagraj > Gott erhalte, Gott be-

sciiitze < i t. d. i koniec. adnycti innyci toastów nie wolno.

Wszystko odbywa si piknie i w porzdku, po kadym
toacie i my i publiczno, z brzkiem szabel, zrywamy

si jednoczenie i, jak na komend, padaj po toacie na

zdrowie cesarza Wilielma pruskim (i rosyjskim) zwycza-

jem trzy okrzyki: »Hurrai, Hurrai, Hurrai
,
po toacie

na zdrowie cesarza Franciszka: Hoci, hoci, tioci .

Siadam, Panu Bogu dzikuj, e koniec tym toastom.

Nie jest mi zupenie swojsko... cika czasem rola prezesa,

ale to byo jeszcze przed Wrzeni. Sigam po szklaneczk

szampana, aby zapi »ce mauvais quart d'heure ...a to
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co? Tam w poowie dugiego stou, z podniesion szldanlc,

mody, pyszny oficer liuzarów wgierslcici stoi i, poczel<a-

wszy na uciszenie si sali cliwiik, z tym piewnym, sym-

patycznym, madziarskim akcentem, gono i dobitnie pali:

»Unser Praeses Oberlieutenant, Ritter von Kossak, lebe

hoch, hoch, hoch! « Znowu caa sala powstaje i grzmi okla-

skami. A cyganie? Cyganie rn od ucha -Jeszcze Pol-

ska nie zgina!...« Acli! jakebym uciska tego prymasa

cyganów, i tego mojego oficera, co tak srodze zgwaci
etykiet! A jak cudn melody zabrzmia mi ten mazurek

legionów.

Publiczno berliska, po kadym toacie stojc, do

koca suchaa obu hymnów narodowych i pruskiego i au-

stryackiego. Gdy po powanych i napuszonych tych melo-

dyach zagrzmia, jak sygna trbki uaskiej, nasz » marsz,

marsz Dbrowski «, z tym samym popiechem i kurtoazy

powstawszy, do koca stojc, wysuchaa, wiedzc dosko-

nale, co to za pie. »Polnische Lieder« graj cyganie cz-

sto w Berlinie.
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Ks. Imeretyski nie pozwoli na Somo-Sierr, jedynie

byl gotów da pozwolenie na temat cile midzynaro-

dowy. Zdecydowalimy si na bitw pod Piramidami. Ten

nareszcie uzyska aprobat. Pomny zasug Wywióra w So-

mo-Sierrze, zaprosiem go i do tej pracy, chcc mu wyna-

grodzi zawód, wyniky z zaniechania Somo-Sierry.

Jak zawsze w tych wypadkach, tak i teraz, postano-

wiem jecha na pole bitwy w tej samej porze roku, na-

wet w tym samym miesicu, w którym miaa ona miejsce.

Piszc moje wraenia malarskie, nie bd si kusi

na opisy tej krainy cudów. Innego pióra potrzebaby na to.

Wyjechalimy z Wywiórem z Tryestu w pierwszych dniach

wrzenia, dostawszy kabin na wspaniaej »Bohemii «, okr-

cie pasaerskim austryackiego Lloydu.

Sama podró do Aleksandryi, trwajca cztery dni

i cztery noce, jest dla tych, co jak ja, nie znaj wcale

morskiej choroby, ródem nowych wrae i najrozmait-

szych przyjemnoci.

Pierwsz z nich to, e oficerowie i majtkowie, pra-

wie sami Kroaci albo Dalmatycy, nie umiej sówka po

niemiecku, ale za to pynnie mona si z nimi rozmówi
po polsku. Oficerowie mówi take po wosku, po nie-

miecku jednak ani w zb.
16*
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Zaraz za Capo d'Istria, zapa nas »bora«, wskutelc

czego w wielkiej sali jadalnej siedli do stou tylko ofice-

rowie okrtowi, paru Anglików, Wywiór i ja. Pikne Le?

wantynki o wielkici czarnycli oczacli gazelli i par ja-

snyci, wiotkicti miss, ju od cliwili, gdymy je widzieli

wchodzce na pokad, wicej si nam nie pokazay. Bora

powali je na wzkie óeczka kabin.

Dotkn nas samym kocem czarnego skrzyda, któ-

rem zamiót z fury po Adryatyku, sypic rotowy ogie
piorunów, walc caemi bateryami grzmotów, opuci nas

nad ranem po caonocnej asycie. Pierwszy raz widziaem

w caej wspaniaoci i grozie rzeczywist burz. Widzia-

em ogromne aglowce, uciekajce w stron Cattaro, a ci-

gane przez bora, dotykajce morza niemal aglami. Krew
mi w yacti zastygaa, tak byem pewny, e musz za-

ton. Olbrzymia »Bohemia« zapadaa co cliwila w cze-

lucie i doliny, wyjedaa znowu na kilkadziesit metrów

w gór, ale si nie pochylaa.

Przy obiedzie Wywiór osowiay, rozdraniony tym

»gupim haasem «, pyta kapitana, wspaniaego starego

Kroata, podobnego do Mojesza Buonarottiego »czy jest

le?« — »Jesce nie pomremo !« — odrzek mu grubym

gosem kapitan, trcajc w Wywiórow szklank, bo od-

gad w nim z punktu siostrzan dusz.

Trzymamy si lewego brzegu > Capo d'Istria« Lussin,

Grand, Lissa, Zante, pene zielonoci wyspy dalmaty-

skie, w nocy skrcamy ku prawym brzegom Adryatyku ku

kalabryjskim górom Italii, zawsze jedynej, zawsze, nawet

w tej mniej ludnej stronie, penej zotych patyn marmu-

rów, szcztków wielkiej gloryi, bogactw, kultury artysty-

cznej.

Bohemia zabiera tu, w Brindisi, do którego doje-
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damy, tych pasaerów, którzy ze strachu przed morsk
chorob chc te mczarnie o dwadziecia cztery godzin

skróci i tu dopiero wsiadaj do zamówionych kabin.

Wjedajc do portu w Brindisi wród sonecznych

efektów, szalejcych blaskiem, kolorem i drganiem prze-

syconego arem powietrza, widziaem najczarniejsz wizy,

wobec której pogrzeb, trumny, karawany, croque-mort'y

jeszcze stosunkowo weselej wygldaj.

By to karny okrt, pywajca ka olbrzymia. Ga-

lernicy skazani do tego pieka, aduj i wyadowuj w-
giel. Beznadziejny smutek bi od tej czarnoci, wszystko

na nim od lin i agli, powleczone byo matowo -czarnym,

jak kir, pokadem miau wglowego.

W tem samem Brindisi, w chwil po miniciu tego

strasznego okrtu, tak blizkiem, e biaka oczu tych upior-

nych postaci na nas skierowane, widziaem dokadnie, wy-

siedlimy na ld, korzystajc z dwugodzinnego zatrzyma-

nia si Bohemiic<.

Niedaleko od portu, ujrzelimy z Wywiórem przed-

stawienie pod goem niebem, identycznie takie samo, jak

to, które w -Pajacach- LeoncavaIla, na scenie si odgrywa.

Taki sam namiot, w nim zalotna Colombina, chytry Ar-

lekin i sentymentalny Pierrot, publika znacznie ciekawsza,

ni statyci operowi. Opalone i czarne, pyszne typy po-

udniowych Woch, wybuchy miechu szczerego i modego,

wykrzyki i interpelacye pod adresem aktorów.

Syrena vBohemii« si odzywa, biegniemy pdem,

wnet potem wiey powiew morza po tej spiekocie i a-

rze, bijcym z rozpalonych murów i na ceg wypalonej

ziemi, chodzi nas na najwyszym pomocie. Po gwarze

portowym, cisza niczem nieprzerwana, chyba dalekim od-

gosem toków maszyny i dzwoneczka znaczcego wzy,
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które robi »Bohemia«. W gocicu z piany, co za ni
dugo a ku horyzontowi morza widoczny, tacuj delfiny.

Druga noc nadchodzi, niebo gwiadziste, sierp ksi-

yca wieci blaskiem silniejszym, jak gdyby w samopo-

czuciu swej symbolicznej chway w blizkim ju Oriencie.

; Bohemia«, jak strzaa, pdzi ponad przepacistemi g-
biami, dygoczc sil swoich maszyn. W kabinie wicej

si odczuwa nico tego arcydziea geniuszu ludzkiego.

Sycha potne uderzenia fal o ciany, par cali drzewa

i elaza, dzieli nas od przepaci. » Memento mori« w po-

staci pasa ratunkowego, wisi zamiast witego obrazka,

nad ókiem kabiny.

Minwszy Korfu o wicie, w gloryi wschodzcego

soca, ukazuje si nam klasyczny wiat, na ten dystans

z pewnoci w niczem niezmieniony od czasów, gdy

na niego patrza Ulisses, a raczej Homer, róanopalca

Eos, ventorumque pater Eolus, et potens diva Cypri,

zaludniaj mi ten wiat czarowny, i nic, nic zgoa nie

psuje nastroju, bo ten aciski agiel (voile latine), tam

ku Itace pyncy, z pewnoci podobny do przedhistory-

cznych. Teraz ju jestemy na pelnem morzu, dwa dni

i dwie noce, nieskoczono przestrzeni nad nami i przed

nami. Tem wiksze wraenie robi ostatniej nocy spotka-

nie si dwóch sióstr: Bohemii« z »Semiramis«. Obie

wyszy z tych samych doków, obie nale do tej samej

kompanii i pozdrawiaj si w tych bezmiarach przestrzeni

i wody, wypuszczajc rakiety. wiecc elektrycznemi wia-

tami rónokolorowemi, podobne klejnotom z bajki, mijaj

si, sygnalizujc sobie pozdrowienie.

Jest w tem spotkaniu tych dwóch upinek tryumf

ludzkoci, : excelsior c dobra i braterstwa powszechnego.

wit ! Szare jakie wzkie smugi majaczej nad sa-
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mem morzem, wydaje si nawet, e niej od horyzontu.
To awice piaszczyste Afryki, a to co, troch wyej po-
oone, to »Fort SuIl<ows<i ..

Pierwsze wraenie czarnego I<ontynentu jest o tyle
dziwne, e ta olbrzymia cz wiata przedstawia si
tak blado i niko, e nie ma si wraenia, aby tam dalej
mogo wogóe by co staego. Niby Saska Kpa nad

.

Wis. Podobiestwo to podnosi take ten fenomen, e po
ciemno-szafirowem, a troch blaszanem niebie woskiem,
tutaj, szczególniej do dziesitej z rana, opary ranne i sub-
telniejszy ton nieba, przypomina o wiele wicej nasze nieba
pónocne.

Droga z Aleksandryi przez delt, take nie wyglda
egzotycznie; kwitnca bawena wielkimi swoimi anami,
przypomina pola kwitncych kartofli, skombinowanych
z hreczk, bo o ile licie baweny przypominaj karto-
flane, o tyle znów czerwonawa na przypomina tatark.
Lasy trzciny cukrowej, zupenie podobne do koskiego
zba, a wreszcie tu i owdzie pojedynczo stojce nad a-
nami pszenicy cieniste i rozoyste sykomory, podobne s
do naszych starych grusz.

Zudzenie to nie trwa naturalnie dugo, bo zamiast
Kaki w czerwonej chucie pokae si jaka Fellahowa
albo Feliahówna, której kostyum skada si gównie
z branzoletek i kolczyków, albo zamiast sptanej szkapy,
machajcej kotunowatym ogonem, wyciga si wowato
z gszczu baweny na dugiej szyi eb dromadera. Z pod
cikich powiek, o dugich rzsach, patrzy jakby z afe-
ktowan arogancy na pdzcy pocig, opuciwszy lekce-
waco doln warg.

Zamiast strzech wród gaju drzew oliwnych, due
ule z czarnej gliny z jednym jedynym maym czarnym
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otworem — to chaupy wsi arabskiej. Bobrowe domki, to

arcydziea arciitektury i komfortu. Ciclie i pospne, czarne

stoj bez ladu ycia jak kretowiska. Ani stogu somy, ani

stodóki ub obory.

im wicej delta si zwa, aby w kocu tworzy

ju tylko jakby ogon latawca, niezmiernie dugi, wijcy

si pomidzy dwoma pustyniami wzkim skrawkiem uro-

dzajnym, tem wicej znika ten cliarakter urodzajnej oko-

licy, karmicielki dobrodusznej, a wyania si w caym ma-

jestacie wiat cudów, Egipt Faraonów.

Damanliur, miasteczko, znane ju za Chrystusa, sta-

cya kolei. Pewnie na jot nic si tu nie zmienio od Sta-

rego Testamentu. Dziwne budowle, gdzie okna i drzwi

wbrew naszej logice, czarne, ndzne, odwieczne. Ci

dwaj szeikowie, którzy chodz po peronie, nie patrzc

ostentacyjnie na psów niewiernych, których peen pocig,

z pewnoci tacy sami. Tkaniny, któremi odziani, z sierci

wielbdziej, burnusy robione z pewnoci na takich sa-

mych tkackich narzdziach, jak tysice lat temu. Cay sy-

stem nawadniania urodzajnej ziemi pozosta ten sam jak

za Faraonów: ogromne koo drewniane, majce tyle gar-

nuszków glinianych przyczepionych naokoo, ile zbate

koo ma zbów. Osio albo krowa chodzi w kieracie

w kóko, obracajc wielkie koo. Koo si zanurza, po

kolei garnuszki nabieraj wody, potem, gdy s ju do

góry dnem, wod wylewaj do koryta, ta si rozchodzi

po polach caym systemem rowów i korytek.

W Damanhur pierwszy raz spostrzegem dobrodziej-

stwa cywilizacyi angielskiej, tej kultury bdcej wyczn
wasnoci tego wielkiego narodu. Nie psuje ona ani nie

ruguje tego wszystkiego, co jest kolorem lokalnym, czstk
historyi i dobrem protegowanego przez Angli narodu.
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Nie zmusza do mówienia obcym i nienawistnym czasem

jzyl<iem, nie katuje dzieci za przywizanie do swojej

mowy i swojej religii, pamitnych w historyi miejscowo-

ci nie przezywa mianami: »Kaisersaue« i »Ostmark«,

»Iwangorod< i »Priwilinie«. Najpikniejsza metafora po-

lityczna wskazana przez Napoleona I. królom, wicekrólom

i wielkorzdcom podbitych przez siebie narodów, za pod-

staw, na której tylko stojc, mona z poytkiem dla Fran-

cy! rzdzi, przychodzia mi zawsze na pami, gdy po-

dziwiaem angielskie rzdy w koloniach.

»N'empietez jamais sur la religion la langue et les

coutumes des pays que vous gouvernez, car la nationa-

lite est comme un clou, plus on tape dessus mieux cela

tient«. (»Nie tykajcie nigdy ani religii ani jzyka, ani zwy-

czajów narodów, którymi rzdzicie, bo narodowo, to jak

gwód: im wicej si w niego bije, tem silniej trzyma«).

Wród tumu Arabów, Fellahów i Beduinów, czy-

ciutko, ale po wschodniemu ubrani chopcy, roznosz

w lodzie »soda water, ginger beer« (piwo imbierowe w tro-

pikalnych krajach, najlepsze na gaszenie pragnienia) i sand-

wiche. Wprawdzie i w Trzebini, umorusane dziewczta

proponuj ssiod- (wiea woda) z dzbanków, których

czystoci dla nieprzeroczystoci gliny skontrolowa nie

mona, ale to si dzieje w kraju, gdzie woda jest: o lest,

iest«, jak mówili wiarusy napoleoskie, a ten »soda wa-

ter« z lodu, znajduje si tu w piaszczystej pustyni cigle,

na kadym kroku: w Gizeh, w Mana House, u stóp Pi-

ramid, w Assuan i Chartumie.

W Kairze na dworcu, przechodzc przez peron ku

wyjciu, spostrzegem na naczelnem miejscu wród angiel-

skich i francuskich ksiek »Quo vadis by Henryk Sie-
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kiewicz<. Po raz drugi

pierwsze spojrzenia moje

na Afryk, napotykaj

polskie nazwiska w glo-

ryi zasugi: »Fort Sul-

kowski, Henryk Sienkie-

wicz .

Na dworcu oczekiwa

mnie wspaniay drab, haf-

towany zotem na wszyst-

kici szwacli, czausz ksi-

cia Mohameda Ali, brata

Khedywa, a mojego przy-

jaciela od wielu lat. Ksi-

Mohamed Ali przy-

sa mi swój powóz z y-
czeniem, abym zamie-

szka w jego wspaniaym

paacu.

Nie cticiaem opusz-

cza Wywióra, nie mó-

wicego ani po angiel-

sku ani po francusku i zajectiaem do Sieppiard's Hotel.

Ksiciu Alemu duo zawdziczam, zapozna mnie bowiem

z basz-dyrektorem arcliiwów wojennycli, obwozi po polu

bitwy od Embabeh, po Gizeti, wreszcie rozesa swych

goców a do oaz, aby mi przedstawi najklasyczniejsze

typy Beduinów.

Z wrae moich najgbsze, jakiego w Egipcie do-

znaem, to wycieczka do grobów kalifów, a nastpnie to,

co widziaem po drodze do pustyni, do Piramid.

Obok miasta yjcych, miasto umarych, ma ono tak
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samo przepyszne witynie o olbrzymich kopuach (one

wanie s grobami l<alifów), ma ulice, domy gliniane

z zakamarkami, drzwiami, otoczone murem; wszdzie mona
wej, wszystko otwarte. Par razy do roku przychodz

tam ywi, zreszt pustka cmentarna. Pojechalimy powo-

zem ksicia Mohamed Alego ku zachodowi soca. By
to wanie dzie wita umarych; zauki gliniane roiy si

od tumów, które przyszy w odwiedziny do nieboszczyków.

Zwolna, zoto-czerwone wiato zaczo, nie wiadomo skd,

bo soce ju zaszo, arem kolorów gorcych przesyca

atmosfer; jakie dziwne opary, róowo-czerwonawe, za-

lay cay ten kraj, widoczny std z wysokiego podnóa
gór Mokatam, a gdzie daleko, ku Saharze. U stóp na-

szych Kair z minaretami i kopuami meczetów i Nil,

wzdu którego, jak stogi siana wzdu Berezyny, pira-

midy i piramidy, jak daleko oczy sign. Horyzont na-

przeciw nas, zamknity wysokim piaszczystym progiem,

na nim stoi grupa olbrzymów. Piramidy Gizeh, najwiksze

ze wszystkich. Piaszczysty ten próg kryje zasypane de-

dale wity i tajemniczych labiryntów, gdzie kamienni

Ptah, Rha, Oziris i Horus w towarzystwie Sfinxów i mu-

mii Faraonów, dugie jeszcze wieki bd si ukrywa w nie-

zamconym spokoju. Piasek, który je zasypa, ochroni

je przed szakalami- Beduinami, zodziejami grobów kró-

lewskich i barbarzystwem Mameluków. Oni to z armat,

wiczc si do celu, ogromn gow Sfinxa o wyrazie

oczu i ust niezapomnianym, kto go raz widzia, kulami

armatniemi podziurawili.

Wszystkie te cuda, nieziemskiem wiatem owiecone,

gorej w mgle róowej a lekkiej, zlewaj si z tem tem
jedynem na wiecie, tak, e tumaczy sobie trzeba, i
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by czas, kiedy pejza ten mia z jednej strony Sahar

bez Piramid, a puszcz Libijsk naprzeciwko bez grobów

kalifów.

Z Kasr el Nil, czyli z mostu na Nilu, prowadzi jak

strzeli, na wysokim nasypie szeroka droga do Piramid, któ-

rej nie dosiga bogosawiony wylew Nilu, zalewajcy co

rok wszystko, co ley midzy wysokimi progami dwóch

pusty. Drog t, ogromnym nakadem z czystej galan-

teryi tylko, wybudowa niezwyky rozrzutnik w swoim ro-

dzaju, Ismael Pasza Khedive, dziadek dzisiejszego Abbas'a

mojego przyjaciela Mohameda, aby cesarzowa Eugenia

moga wygodnie jecha do Gizeh. Ma ona sze kilome-

trów dugoci, obsadzona podwójnym rzdem ogromnych

sykomorów schodzcych si konarami w górze, tworz-

cych nad ni cieniste sklepienie.

Ruch na tej drodze jest ródem cigej rozkoszy dla

kadego, który umie patrzy. Wiek dwudziesty ociera si

na kadym kroku o Stary Testament.

Kilkunastu Beduinów na dromaderach, pdzi z gbi
Sahary, z której oazy, stado modych wielbdów, gu-

pich, wystraszonych, niewylenionych, a ótych jak mode
gsita. Bezwtpienia burnusy ich i weniane chekje, ozdoby

i kutasy, dyndajce na wielbdzie, tkane s z tej sa-

mej weny i tym samym sposobem jak za Izaaków i Abra-

hamów. Tu obok z kobzami i piszczakami, maszeruje

wesoo oddzia Highlanderów (szkockiej gwardyi). Goe
ydki, krótkie, biae kamasze, spódniczki w szkock krat,

robi wraenie jakich ogromnych dziewczynek, bawicych

si w onierzy, zamiast w cerceau albo volant'a. Ale to
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zdaleka, bo gdy si wesoy rytm »scottish« przybliy, to

z pod biaego tropica lielmet czerniej energiczne a kla-

syczne rysy wspaniaej anglo-saskiej rasy, mskie i zdetermi-

nowane, a wszyscy chopy na schwa, jak dby.

Wszystko, co si na tej drodze spotyka, jest ciekawe

(ach ! oprócz nieuniknionej Frau und Herr Doktor Buch-

holz !). Wemy tego ebraka lepca, w achmanach i strz-

pach jakiej wielbdziej tkaniny z wichrowat, pyszn
czupryn, a wyrazem filozofa. Co za Hiob gotowy, albo

azarz.

Niema fantazyi malarskiej, któraby bya w stanie

takie typy stworzy. Kilka arabskich kobiet idzie, two-

rzc kapitaln, ciemno-granatow plam wród tej orgii

kolorów. Odziane jednakowo w dugie, fadziste koszule,

gowy zakryte, oczy tylko wida, bo od czoa metalowy,

óty amulet opiera si na nosie, na gowach nios gli-

niane amfory, te same, jakie si widzi na malowidach albo

zabawkach w muzeum w Gizeh. Wszystkie wiotkie i gi-

tkie, goemi ramionami koloru czekolady, przytrzymuj

amfor i dzwoni metalowemi bransoletami na bosych,

maych nogach. Id rytmicznym krokiem, zdaje si, jakby

chór z Aidy. Jedna z nich przywizaa sobie dziecko pa-

roletnie na plecach; biedne to mae, oparo kdzierzaw
czekoladow gow na ramieniu matki. Na kilka kroków

spostrzegam co nienaturalnego w oczach tego biedactwa.

Podszedszy bliej, widz, e oba oczodoy, to ruszajca

si czarna i byszczca masa, to muchy egipskie, podobne

naszym, cho mniejsze, ale nieznone i uparte tak, e ka-

dy onierz, nawet egipski czy angielski, ma z wosienia

jakby may buczuk do opdzania si przed niemi. To
mae nie ma ju siy nawet opdza si przed niemi.

Gruby basza w turbanie, jakby zeszed ze szyldu
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warszawskiej sprzeday tytoniów, w róowo-zocistym tur-

banie, na cudnym, siwym, egipskim osioku, mija nas szyb-

kim, cho drobnym kusem. Tylko dugie, siwe uszy tro-

cli dr, zreszt osioek sunie pod tym ciarem, bez

ruszenia krzyem, kopytka mae drepc.

Znowu karawana z gbi pustyni. Szelest tylko sy-

cha podwójnych pit dromaderów, wócz niemi po ziemi,

jak ten, co nie chce zgubi zaduych pantofli. Z pod je-
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dwabnych chust byszcz wielkie, smutne, czarne oczy

Beduinów. Kiwaj si w takt kroków wielbdzich, kiwaj
si i due weniane kutasy. Gdyby który z nich wyci-
gn teraz pudeko szwedzkich zapaek a nie hubk i krze-

siwo, popsuby mi ca illuzy , e to jaki Laman z po-

cztem suby swojej jedzie.

Wprost niepojt jest moliwo egzystowania obok

siebie takich dwóch epok, przedzielonych tysicami lat, bez

wpywu jednej na drug. Ledwie przemin szelest wiel-

bdzich pit, obok za sykomorami przelecia wagon kolei

elektrycznej, idcy od mostu na Nilu do granicy Sahary,

do Mana House.

Do mojej panoramy wybraem t chwil, gdy nie-

zliczone chmary Mameuków, pomimo furyi natarcia i po-

gardy mierci, rozbijay si w strzpy o czworoboki fran-

cuskiej piechoty. Bonaparte przyj w tej bitwie now

1



formacy, zastosowan wyjtkowo do taktyki nieprzyja-

ciela. Byy to olbrzymie czworoboki ruchome, wzmocnione

na czterech ktach armatami. Wporód czworoboków byli

uczeni i osy (les anes et les savants au milieu
!)

jak brzmia

rozkaz Bonapartego. Z piasczystej równiny na lewym
brzegu Nilu, cigncej si pomidzy Embabeh a Kairem,

bdzie do Piramid ze cztery kilometry. Czterdzieci wie-

ków« patrzao wic z wysokiego stopnia Sahary na prze-

b ieg bitwy z bardzo blizka. (Soldats ! quarante siecles vous

contemplent!
!)

Walka bya nierówna, geniusz Napoleona i wyborna

piechota z jednej strony, z drugiej Murad Pasza, niedo-

ga i najpikniejsza kawalerya wiata, jako stroje i konie,

ale bez pojcia o najkardynalniejszych zasadach strategii.

Aby da pojcie o ich wodzu, wystarczy wspomnie, e
fort w Embabeh, jedyne oparcie dla obrony Kairu, by
uzbrojony w armaty bez lawet. Leay po prostu jak kody
na wale fortu. Napoleon spostrzegszy to przez lunet,

przeszed bokiem obok Embabeh, a po bitwie wszed do

fortu z tyu.

Korpus ekspedycyjny francuski nie przywióz z sob
17
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adnych koni. Czekay na nich w Egipcie arabskie konie
przyzwyczajone do klimatu i nieporównane. Po bitwie pod
Piramidami spieszeni dotd huzarzy i dragoni Rzeczypo-
spolitej, siedzieli ju czci na dromedarach, czci na
arabskich bachmatach.
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sprzeda go... Polakowi. Major Kszycki wskaza nam
przygotowane dla nas apartamenta w najpierwszym ho-

telu, gdzie tak samo jak w Karlsruhe, Metz, Stuttgardzie,

Gdasku i t. d., bylimy gomi cesarza.

Ledwiemy si po podróy umyli i przebrali, dano do

stou. Znowu ta sama mia i dystyngowana kompania.

Wszystkie nacye, wszystkich czci wiata, Francuzi tym

razem liczniejsi, oprócz bowiem hr. Foucauld attache

d'ambassade, by jenera Bonnal ze wit francuskich ofi-

cerów.

Podczas obiadu rozlegaj si cikie kroki i brzk

ostróg w westybulu. Do jadalnej sali wchodzi ogromny

leibgwardzista cesarski w stalowym hemie, ciemno-zielo-

nym mundurze, z wielk kopert w rku.

Nim stan w subowej pozycyi i rk do saluto-

wania podniós, kady z nas mia czas na refleksy, e to

pewnie jaka bardzo wana sprawa subowa do majora

von Kszyckiego.

Tymczasem leibgwardzista, szczknwszy ostrog

o ostrog, salutujc, pyta: Hen Oberlieutenant Ritter von

Kossak ?« Najlepszym dowodem, e zgromadzenie tych

onierzy z zawodu byo zgromadzeniem ludzi dobrego

wychowania i form towarzyskich, to fakt, e aden mie-

chem nie parskn, chyba w duchu. O ile oni byli facho-

wymi w wojennem rzemiole, ja tylko w pewnych razach

mundur przywdziewaem, wielka za koperta z cesarskiej

kancelaryi wygldaa na co powanego.

Wskazano leibgwardzicie moje miejsce przy stole,

jeszcze jeden brzk ostróg, ju za mojem krzesem. Otwie-

ram kopert. »Seine Majestat der Kaiser und Kónig wiin-

schen dass Euer Hochwohlgeboren morgen um 3 Nach-

mittags am Berliner Bahnhof in Parad - Adjustirung zum
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Empfang Selner k. u. k.

Hochheit des Durch-

lauchtigsten Herrn Erz-

herzog Franz Ferdinand

erscheinen. Von Plessen «.

Komunikuj tre tego

pisma wspóbiesiadnikom

i dowiaduj si od nich,

e wobec tego, e ma-

jor austryacki hr. Stiirghk

czeka na nastpc tronu

w Berlinie, aby razem

z nim przyjecha do

Szczecina, a z obcych

oficerów nikt nie jest

proszonym (rzecz prosta),

wic, e ja bd jedynym

nie-pruskim oficerem na

peronie.

Byo mi to bardzo mi-

em, e przyszemu mo-

jemu cesarzowi bd
przedstawiony w tak wy-

jtkowych warunkach.

Nazajutrz przed trze-

ci, jechaem powozem przez Szczecin, dekorowany mo-
nogramem F. F. i flagami czarno-óltemi. Mieszkacy
Szczecina, majc rzadk sposobno widzenia obcych mun-
durów, patrzc na mnie, mruczeli: »Franzos« ex re moich
czerwonych spodni.

Na peronie mnóstwo ksit Rzeszy, jeneraów, eks-
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celencyi i kompania grenadyerów gwardyi z muzyk, usta-

wiona w lini matematyczn.

Pytam si Ekscellencyi von Plessen, gdzie jest moje

miejsce. Ekscellencya prosi, aby zaczeka, a cesarz nad-

jedzie i miejsce mi wyznaczy.

Miejsce moje, z punktu etykiety, mojej rangi wojsko-

wej nadporucznika wobec feldmarszaków, wreszcie z pun-

ktu kurtuazyi dla cudzoziemskiego munduru, nie byo a-

twem do oznaczenia.

Wnet potem, grzmice »hura!« dociodzi z ulicy, mu-

zyka gwardyi gra hymn pruski. Cesarz Wilhelm wchodzi

na peron w biaym mundurze feldmarszaka austryackiego,

i czerwonych spodniach , kapelusz na gowie z zielo-

nemi, strusiemi piórami. Powitawszy uprzejmie naokoo

wypronych i salutujcych dostojników wojskowych, da
mi znak rk, abym si zbliy, mówic: » Kossak, Sie

bleiben neben mir stehen, Sie sind heute mein Adjutant«.

(» Kossak, prosz zosta koo mnie, jeste pan dzi moim
adjutantem«).

Moe to nie byo zupenie zgodne z przepisami dwor-

skiego ceremoniau, nie mog o tern sdzi. Jako onierz
wiem, e odpowiadao zewntrznym formom w zupeno-

ci, aby austryacki feldmarszaek mia obok siebie austrya-

ckiego oficera.

Naturalnie w tej chwili stanem w pozycyi regula-

minowej > drei Schritte links seitwarts« (trzy kroki na

lewo w bok), obok mojego dostojnego szefa, za nami

w tyle ksita Rzeszy i ekscelencye.

Powanie sapic, wjeda pocig dworski nastpcy

tronu. Cesarz zdejmuje kapelusz, ja salutuj, muzyka pru-

ska gra Haydn'a hymn austryacki.

Na stopniu swojego wagonu, stoi imponujcy wzro-
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stem, przystojny pukownik poznaskiego puku uanów,

arcyksi Franciszek Ferdynand.

Cesarz uciska arcyksicia, poczem jak etykieta wy-

maga, zwrócili si obaj ku kompanii lionorowej, prezen-

tujcej bro, aby podug zwyczaju, zrobi jej przegld.

Na drodze do niej, staem przykuty do wskazanego mi

miejsca, a e arcyksi by ju w drodze poinformowany

przez ir. Sturgik'a, e mnie zaraz na peronie zobaczy,

wic askawie podajc mi rk, rzek: Es freut mich

Kossak, dass Sie hier nicht nur unsere Kunst, aber aucti

Iir Regiment so elirenvoll vertreten . (Cieszy mnie to,

panie Kossak, e pan tutaj nietylko nasz sztuk, ale

i swój puk tak godnie reprezentujesz «).

Wspominajc podobne momenta mojego ycia, rze-

czywicie przeyte, sam sobie tumaczy musz, e to

byo. I nie dziwi si wcale, przypominajc je sobie, e
czonkowie ambasady austryackiej mówili oficerom ze

wity arcyksicia, którzy byli wiadkami tego powitania,

e wogóle: >Das, was der Deutscie Kaiser mit dem Kos-

sak treibt, ist ein reines Pimperl-Theater<< (»To co cesarz

niemiecki z Kossakiem wyprawia, to czysta szopka ).

Kurtyna Pimperl teatru podniosa si jeszcze raz

tego samego dnia, wieczorem.

Szczecin ma stary, obronny zamek z XIII. wieku,

niewielki, ale w ogromnym charakterze. Sale w nim niz-

kie, a romaskie sklepienia wspieraj si na krótkich

a szerokich kolumnach. W sali rycerskiej tego zameczku,

by tego wieczora obiad galowy dla arcyksicia Franci-

szka Ferdynanda. Jak w Makbecie, tak i tutaj, cesarz, ce-

sarzowa, arcyksi, ks. Henryk Pruski i ks. Henrykowa,

siedzieli przy osobnym stole, w wyej o kilka stopni po-

oonej czci tej samej sali, my za wszyscy przy stole



266

w podkow, w niszej poowie. Wygldao to tale po re-

dniowiecznemu, e potrzeba byo tylko bazna i par
chartów na stopniach, albo lutnisty, aby efekt by zupeny.

Podczas biesiady, zblia si do mnie jeden z szambela-

nów i wzywa do cesarza. Bior z pod krzesa moj cza-

pk, i mam wraenie, wchodzc po tych stopniach, e
z widowni teatralnej, wchodz na scen. Cesarz w do-

skonaym humorze, owiadcza arcyksiciu, e powiksza

jego wit o jednego oficera wicej >und ich schenke Dir

fiir diese paar Tage den Kossak !«

Bya to wyrafinowana delikatno ze strony cesarza,

aby mi da sposobno zblienia si do mojego przy-

szego monarchy, w warunkach sprzyjajcych do lepszego

poznania si, bdc od witu do popoudnia, przez kilka

dni cigle razem.

Byem cesarzowi za to bardzo wdzicznym, bo oprócz

sposobnoci zblienia si do nastpcy tronu, miaem
w wicie arcyksicia znajomych mi kolegów, a przede-

wszystkiem mojego kiedy pukownika, wtenczas w Szcze-

cinie, jeneraa i ochmistrza dworu arcyksicego, hra-

biego Nostitz-Rieneck. Pod nim sub odbyem w Kra-

kowie i jak cay Kraków, zachowaem dla niego najwy-

sz sympaty. Z modych, by dawny mój kolega z woj-

ska, rotmistrz Burka, Wgier i huzar (naturalnie). Z nim,

na oczach pruskich puków, urzdzalimy rozmaite szprynce

przez rowy i poty, czasem karkoomne, aby pokaza, co

potrafi wgierski huzar i polski uan.

Podczas tych manewrów szczeciskich , widziaem

scen, wiadczc o niesychanej karnoci puków pru-
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skich. W okolicy Szczecina, wszystkie drogi wysadzone
s jaboniami, obwieszonemi doskonaym gatunkiem so-

czystycti jabek szczeciskicti. Fenomen, wiadczcy o wy-
robionem poczuciu uszanowania cudzej wasnoci, zadzi-

wi mnie, jeszcze przed scen, o której clic mówi. Oto
najniej wiszce gazie jaboni, s zupenie tak samo oble-

pione owocem jak najwysze; niema adnej rónicy. Wi-
dziaem wic w spiekot, w gstym kurzu maszerujc
pieciot prusk. Zmordowani i czarni od kurzu, mieli go
pewnie pene usta. Szli wród tych jaboni o gaziach
tak nizko wiszcych, e literalnie jabka im same do ust

si pchay. Nie podnoszc rki, mogli z atwoci uderza-

jce ich po twarzy jabka ustami chwyci. Zamiast tego,

widziaem uchylajce si pikelhauby i starania tych spra-
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gnionych, znuonych onierzy, aby przypadkiem jednego

jabka nie strci.

U nas tego niema, i ja, jak inni oficerowie, przy-

mykaem jedno oko, aby nie widzie, jak moi uani, ja-

dc koo sadów owocowycti, nadziewali lanc niedojrzae

jeszcze gruszki.



MALBORG

UNION-CLUB





Nadchodzi kres mojej karyery berliskiej, i to w chwili

jej rozwoju, w peni aski cesarskiej, a popularnoci we

wszystkich sferach berliskich.

aska cesarska staa si tak jawn i gon, e plag

moj stay si ustawiczne proby o protekcye, o cho
jedno przychylne sowo wobec cesarza.

Paki rozmaitych produktów przemysu przychodziy

do mnie z prob, abym czy to te papierosy, czy te ten

likier, zechcia mie u siebie w pracowni dla moich goci.

Nawet fabryka jakich artykuów toaletowych, przysaa

mi kiedy tyle myda, eliksirów i kosmetyków, eby mi to

wystarczyo na cae ycie. Zarzd tej fabryki prosi tylko,

abym go upowani do wydrukowania mojej opinii o tych

wyrobach. Naturalnie, pak odesaem z podzikowaniem,

zapewniajc, e w tym wypadku, zdanie de la belle Otero,

lub te pani Mealy, bdzie daleko kompetentniejsze.
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Le vin Mariani, les liqueurs Lucca, egipskie firmy pa-

pierosów itd itd. — czego mi nie nadsyano

!

Do adnego teatru zaj nie mogem, aby si zaraz

nie zjawi sam dyrel<tor lub jego zastpca, proszc mnie

za l<ulisy, gdzie byszczce wówczas na lioryzoncie ber-

lisl<im córy Melpomeny, pragny mnie pozna, bo to

byo icli »innigster Wunsch!?« (jedynem marzeniem).

Waciwie szo o to, e cesarz z zasady nie chodzi

do innycli teatrów jak rzdowe, t. j. do Schauspielhausu

i do opery. Do teatrów, bdcych przedsibiorstwem pry-

watnem, nie chodzi wcale.

Popularno Hohenzollernów w Berlinie bez wzgldu
na koncepty »Simplicissimusa« i pewn ordynarn frond,

lec w charakterze mas berliskich, jest tak wielk, e
gdy raz do jednego z prywatnych teatrów na gupi fars

Charlies Aunt, przyszy mode ksitka, wtenczas jeszcze

niedorostki, to przez pó roku ta lichota nie zesza z afi-

sza, a teatr robi szalone interesy.

Przezemnie wic spodziewano si trafi do cesarza,

tem wicej, e lubic ludziom robi przysugi, w paru

wypadkach rzeczywicie wstawiem si za takimi, którzy

na to zasugiwali, naturalnie nie wprost do cesarza, ale

przez genera-adjutantów.

Zostaem czonkiem Jockey Klubu (Union-Club), b-
dcego niedocignionym celem rozmaitych »baronów

«

z Pariserplatzu. Prezesem tego klubu jest ksi na Uje-
dzie Chrystyan Kraft Hohenlohe, waciciel Jaworzyny
w Tatrach. Mówic nawiasem, kontrast najzupeniejszy

tego typu, w jaki go ubraa imaginacya polskich turystów,

szykanowanych przez jego leniczych. Cichy, dystyngo-

wany i niezwykle sympatyczny »grand seigneur«.

Najsympatyczniejsi byli mi wielcy panowie lscy, moe
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dlatego, e w wielu z nich pynie krew Piastów, z czego

zreszt s dumni i chtnie poczuwaj si do jednej z naj-

starszych europejskich dynastyi. Ksi na Pszczynie (Pless),

grajc raz ze mn w bridge'a, zwróci mi uwag co do

bdnego zagrania najczystsz polszczyzn. Gdy mu wyrazi-

em moje zdziwienie, e tak pynnie mówi po polsku, od-

powiedzia mi ksi z dum: »A przecie ja z Piastów«.

Tak samo i ksita na Raciborzu (Ratibor) wywodz si

od naszego wielkiego koodzieja.

Za to znacznie mniej sympatyczni byli mi renegaci

o rdzennie polskich nazwiskach, których zniemczenie bardzo

niedawne, naprzykiad Herr von Podbielski, wielki ulubie-

niec cesarza, major huzarów, potem gówny dyrektor poczt

w caych Niemczech, co, nawiasem mówic, wywoao
wiele protestów i goryczy midzy urzdnikami pocztowymi.

Pamitam, siedzielimy kiedy przy dugim stole klu-

bowym. Miaem za ssiada zacnego i szanowanego br.

Diergardfa, starszego ju czowieka, dziedzica rozlegych

woci w prowincyach nadreskich i wielkiego majtku

na granicy Ksistwa Poznaskiego »Moja Wola«.

Podczas obiadu, prosi mnie baron Diergardt o wy-

tumaczenie mu etymologii tej nazwy. Mogem go objani

dokadnie. Znajomo organizowania si pierwszych osad

i ich nazw, pocztków pierwszej szlachty polskiej, ich zawoa
i herbów, zawdziczam temu przypadkowi, e nasi uczeni,

powicajcy si wycznie tej zamierzchej epoce naszej

historyi, jak Dr. Poniko i . p. Piekosiski, interesowali

si bardzo midzy innemi zawsze history mojego rodu

Kossaków. Chocia niemasz w nim wojewodów ani bisku-

pów, ma by jednak dla nich wielce ciekawym wanie
jako jeden z tych pocztkowych, praszlacheckich, cho nie

gonych rodów. Zaczem wic tómaczy kochanemu ba-

PAMITNIK. lo
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ronowi, co znaczyo »i albo osi na wol« i dlaczego

tyle Wól i Wólek w Polsce: Kocielnych, Duchackich, Ju-

stowskich, Wielkich i t. d.

Wdziczny za poinformowanie go co do tej kwestyi,

baron Diergardt gono opowiada wobec tej licznej rze-

szy wielkich panów albo dostojników niemieckich, jak jego

landrat nie daje mu spokoju wanie z powodu »Mojej

Woli«.

Denken Sie sich, Kossak, mein Landrath will durch-

aus, dass ich den schónen Namen >Moja Wola« auf

»Mein Wille « umtaufen móchte. »Mein Wille?! mein

Wille !?« — was heisst das?... Moja Wola ist euphonisch

viel schóner, und jetzt nach dem was ich von Ihnen er-

fahren habe, es fallt mir uberhaupt gar nicht ein! Der

Trottel soli mich in Ruhe lassen«. (»Wystaw pan sobie,

e mój landrat, chce koniecznie, abym pikn nazw
»MojaWola« przechrzci na »mein Wille!? »Moja Wola«,

ju jako dwik, jest pikniejsze, a teraz potem, co usysza-

em od pana, ani mi si ni jaka zmiana. Ten cymba za,

niech mi da wity pokój «).

Wesoy wybuch miechu przelecia wzdu stou, je-

den tylko, ekscel. Herr von Podbielski, pochyli si z krze-

sem w ty, aby go siedzcy obok niego baron Diergardt

nie zobaczy i, palcem stukajc w czoo, z ironicznym

umiechem wskazywa na dziedzica Mojej Woli« jak na

zdziecinniaego idyot.

Pewnego dnia, zdaje mi si w kwietniu, otrzymaem

list od wielkiego ochmistrza dworu hr. Eulenburga, w któ-

rym mi donosi, e z pocztkiem czerwca tego roku,
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z okazyi ukoczonej restauracyi zamku krzyackiego w MaN
borgu, odbd si tam uroczystoci, którym, na yczenie

cesarza, mam asystowa, i prosi f, bym z tego powodu
mój program wakacyi odpowiednio sobie uoy.

Z niesmakiem list ten odoyem. Zreflektowawszy si

jednak, e mam jeszcze blizko dwa miesice czasu, nie

zaprztaem sobie wicej tem gowy.
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W par tygodni potem, ju w maju, otrzymaem po-

czt wielk, dug kopert z plik papierów. Wic by tam

program caej uroczystoci, lista rycerzy niemieckiego za-

konu i goci zaproszonycti przez cesarza, karta zaprasza-

jca na »Gala-Tafel« (uczta galowa) w refektarzu krzy-

ackim, szczegóy, dotyczce powozu, kwatery, pocigów
dworskici i t. d. Na tej kopercie widniay wielkie litery

U. A. W. G. (um Anwort wird gebeten — o odpowied
si uprasza).

Gorco mi si zrobio, bo ciwila decyzyi nadesza.

Szczerze mówic, to instynkt mój, ju w chwili otrzyma-

nia pierwszego zaproszenia, mówi mi, e tam nie pojad.

Nie mogem sobie w aden sposób wyobrazi, mnie, bie-

siadujcego w wicie cesarza w Malborgu. Przeczuwaem,

jaki wojowniczo-germaski ducti pruskiej buty zapanuje

po kilku wychylonych szklankach wina i jakaby mnie tam

czekaa mka, w tej pamitnej sali, gdzie dzi jeszcze wi-

doczny lad kamiennej kuli polskiej co o par cali mi-

na filar, na którym si opiera cale jej sklepienie.

Bawi wtenczas w Berlinie . p. Leon hr. Skórzew-

ski z Lubostronia, byy prezes Koa polskiego w sejmie

pruskim, czowiek wielkiego serca i wielkiej inteligencyi.

Zebraem te malborskie papiery i poszedem do hotelu

» Continental «, gdzie mieszka. Zastaem u niego posów
do parlamentu: . p. Hektora hr. Kwileckiego i Zygmunta

Dziembowskiego. Przedstawiem im moj spraw, proszc

o rad, co mam z tem pocz. Hrabia Skórzewski rzek

po namyle: > Na takie scysye midzy instynktem naro-

dowym a gosem rozsdku musisz pan by przygotowa-

nym teraz coraz czciej. Jedynem wyjciem dla pana by-

oby opuci Berlin, nie wiadomo jednak, coby cesarza

wicej rozdranio, czy to, czy odmowa na zaproszenie do
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bdzie tam duszno, radzibym jednak jecha. Wiesz pan,

e cesarz jest bardzo porywczym i jeeli nie w polityce, to

w mowach swoich, daje si powodowa wraeniom da-

nej chwili... Z tego za inni, którym to na rk, robi

polityk «.

Wyszedem nieprzekonany, nawet niezachwiany w mo-

jem postanowieniu, niejechania. Jedynym rezultatem tej

wizyty u hr. Leona byo to, co mogem zrobi najgor-

szego. Oto zamiast uda chorob, albo obmyli jaki

pretekst, aby mnie z domu powoano do Krakowa, cisn-

em z^pasy w kt te malborskie papiery i... wicej
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o nich nie mylaem. Wyszo mi to wszystlco z gowy
i pamici.

Z kalendarzem wogóle miaem mao do czynienia

(adnycti pensyi nigdy w yciu nie pobieraem), do, e
Iciedy przyszedszy po robocie do klubu na bridge'a, nie

miaem najmniejszego pojcia, e jestemy w przededniu

malborskich uroczystoci. Gdy wszedem do lialFu, za-

proponowali mi zwolennicy taniej partyi: ekscel. jenera

hr. Assenburg i ksi Fryderyk Karol Hohenlohe, bridge'a.

» Bdziemy sobie gra do obiadu, a potem do odejcia

pocigu o jedenastej w nocy. Nawet w wagonie moemy
jeszcze par robrów zagra, bo pan przecie ju zapa-

kowany «.

»Zapakowany, dokd? po co?« — pytam.

Moi partnerzy zdumieni i zaniepokojeni, wykrzykuj:

»Jak to gdzie, po co ! — Do Marienburga ! Przecie tam

o szóstej rano mamy ju oczekiwa cesarza, a pan prze-

cie wydrukowany na licie zaproszonych !«

»Ja nie jad!« — mówi na to.

Obaj panowie spowanieli. Po chwili hrabia Assen-

burg rzek: »Jak pan uwaasz, w kadym razie musiae

pan uprzedzi hrabiego Eulenburga o tem, e pan nie

przyjedziesz ?«

»Nie, nic nie daem zna« — odpowiadam.

Na to moje owiadczenie, przeraenie moich szano-

wnych interlokutorów byo tak szczerem, e zaczem do-

piero pojmowa, e stao si co okropnego.

» Telegrafuj pan natychmiast, w tej chwili «. Poczem

zaczli mi tumaczy, e posadzenie przy takiej »Gala

Tafel« wszystkich biesiadników odpowiednio do ich uro-

dzenia, rangi, wieku, wreszcie poddastwa, jest kwesty

wielce skomplikowan i cik prac dla wielkiego ochmi-
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strza dworu. e za pustego miejsca przy stole by nie

moe, wic, gdy jedno ogniwo tego acucha wyleci, roz-

latuje si wszystko i da capo musi by robionem. Kos-

sak! Kossak! was haben Sie getan !

-

Telegram wysany przezemnie do wielkiego ochmi-

strza dworu brzmia: Bedauere unendlich, kann nicht

kommen«. (auj niezmiernie, nie mog przyjecha).

Pojechali... Nazajutrz wieczorem (w sobot) siedzimy

w hotelu Monopol « przy wspólnym stole, posowie: Ce-

gielski, Maciej Mielyski, Zygmunt Dziembowski, Hektor

Kwilecki, Wywiórski i ja. Robimy w niepokoju rozmaite

przypuszczenia, co do tonu niezawodnej mowy.
Midzy publicznoci, zaczynaj si pojawia due,

jeszcze wilgotne, a duemi czcionkami zadrukowane arku-

sze: »Die Marienburger Kaiserrede!; Prdko posyamy
po jeden egzemplarz dla nas.

Pamitna ta mowa cesarza, apoteozujc krwawe apo-

stolstwo zakonu i pochwalajc postpowanie w myl ich

tradycyi, jest unikatem swojego rodzaju. Kwintesency tej

mowy jest wezwanie przez monarch konstytucyjnego je-

dnej czci swoich poddanych do walki bezwzgldnej

z drugimi, take swymi poddanymi: >>Ich ruf euch alle

!

Ritter des Deutschen Ordens zum heiligen Kampfe gegen

die polnische Frechheit und den Sarmatischen Uebermuth«.

(»Wzywam was wszystkich, rycerze zakonu niemieckiego

do witej (?!) wojny z polsk bezczelnoci i sarmack
but«).

Bylimy przygotowani na najgorsze, a jednak

przeczytawszy ten namitny, wprost niepojty wybuch zo-

ci cesarskiej, zdumielimy i oniemieli.

Gdy nieco odetchnem, bogosawiem w duchu mój

instynkt, e mnie nie zawiód i ustrzeg od suchania tej
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mowy. Zastanawiaem si nad tem, cobym by zrobi po

tej mowie, gdybym by pojecha. Bybym z pewnoci
powsta, uconi si cesarzowi i wyszed prosto na dwo-

rzec l<olei a tam wsl<oczy do najpierwszego pocigu, id-

cego w l<tórl<olwiel< stron, aby z tego przel^ltego gnia-

zda (rzyacl<;iej nienawici uciec jal<najprdzej.

Tymczasem przygnbieni tym apelem pomazaca bo-

sl<iego do nienawici i niesprawiedliwoci, tak niestety ju
zreszt zbytecznym, przewidywalimy teraz zupene roz-

panoszenie si hakaty i polityki eksterminacyjnej. Wten-

czas to po raz pierwszy który z obecnych posów po-

wiedzia: »Zobaczycie, e oni niedugo nietylko w sejmie,

ale i w parlamencie Rzeszy, przeprowadz przymusowe

wywaszczenie Polaków z ich wasnej ziemi «.

Pomimo, e ilu nas byo, bylimy wszyscy pesymi-

stycznie usposobieni i skonni do widzenia w najczarniej-

szych kolorach tego, co po mowie malborskiej nastpi,

jednomylnie zaprotestowalimy tej zowieszczej przepo-

wiedni: »Nie! - dusza niemiecka do podobnej potwor-

noci nie jest zdoln. Parlament tego nie uchwali !«

Dzi wiemy, e to jedyne w historyi pastw chrze-

cijaskich a cywilizowanych, prawo, urgajce wszelkiej

etyce, wszelkim podstawom porzdku i adu spoecznego,

zostao uchwalone ku wiecznej habie tego parlamentu.

Wchodzi do sali »boy- hotelowy, niesie telegram na

tacy, zobaczy mnie i podchodzi. Widz ze zoonego te-



281

legramu wychodzcy pomaraczowy jzyczek... To dwor-
ski telegram z Malborga ! ! Otwieram.

Anlasslich der Anwesenheit der oesterreichischen

Abordnung finden am Montag und Dienstag in Berlin

Lind Potsdamm Gard Cavallerie Besichtigungen. Seine

Majestat wiinschen, dass Sie denselben beiwohnen und
sich dem Stabe Seiner Excellenz Baron Bechtolsheim an-

schliessen. Von Plessen«. (Z okazyi obecnoci austrya-

ckiej deputacyi, odbd si w poniedziaek i wtorek w Ber-

linie i Potsdamie rewie gwardyi kawaleryi. Najjaniejszy

pan yczy sobie, aby pan by obecnym i przyczy si
do sztabu ekscel. barona Becitolsheima. Von Plessen).

Musz tu nadmieni, e na uroczystoci malborskie

proszonym byl przedewszystkiem wielki komtur Zakonu
niemieckiego katolickiego (jakim by pocztkowo cay za-

kon, a dopiero po reformacyi si rozama) arcyksi
Eugeniusz, brat arcyksicia Karola Stefana, ywieckiego.

Kaplica zamkowa malborska pozostaa katolick jak

dugo zamek by ruin, dopiero teraz przy ogólnej reno-

wacyi, miaa otrzyma cirzest protestancki.

Arcyksi Eugeniusz, jako katolik, wymówi si od
asystowania tej ceremonii, wzgldy polityczne take po-

dobno wpyny na t odmow. W zastpstwie arcyksi-

cia przyjeciaa tylko deputacya, której przodowa feldmar-

szaek baron Becitolsheim.

Baron Beclitolstieim, botiater z pod Custozzy, gdzie

z jednym szwadronem polskie ti uanów rozbi cay kor-

pus nastpcy tronu, póniejszego króla Humberta i otrzy-

ma najwysze odznaczenie wojskowe, krzy Maryi Teresy,

by czowiekiem wielkiego rozumu i prawoci. Dugi czas

przebywajc w Krakowie jako dowódzca brygady, pozosta-

wi po sobie najzaszczytniejsze wspomnienia.
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Jak mi to sam mówi, jecha do Malborga bardzo nie-

clitnie, znalimy si bowiem dobrze z Kral<owa. Na wo-

jownicz mow cesarza Willielma, odpowiedzia l<rótlco

i dowcipnie, mniej wicej w tym sensie, e poniewa l<rze-

wienie cirzecijastwa na l<ontynencie europejstcim ju
zbyteczne, a rola Zakonu pod tym wzgldem skoczon,
nie pozostaje mu wic inna jak goszenie w myl nauki

Clirystusowej, mioci bliniego; jednem sowem... rola

dobrego Samarytanina.

Mowa barona Bectitolsheima nie podobaa si pono
cesarzowi. Mowa cesarza, oprócz iakatystów, nie podo-

baa si nawet Niemcom. »Seine Majestat, tiaben sich

wieder hinreissen lassen«. (Najjaniejszy pan, da si znowu
ponie swojej swadzie).

Co do mnie, to tym razem decyzya moja bya nie-

odwoaln, a e moja ona bya na tym punkcie zawsze

mojego zdania, wic postanowiem opuci Berlin natych-

miast i wicej nie wraca. Przez osobist wdziczno dla

cesarza, postanowiem jednak wyjecha »sans esclandre«,

jak zwykle o tej porze na letnie wakacye, których pora

nadchodzia.

Po raz ostatni wic kazaem sioda we wtorek (mowa
malborska wypowiedzian zostaa w poprzedzajc so-

bot) moj klacz w rynsztunek oficerski i prowadzi j
do koszar dragonów gwardyi na Belle-Alliancestrasse, gdzie

zwykle na ni wsiadaem. Po raz ostatni w yciu ubra-

em si w Berlinie w mundur austryacki i pojechaem na

pola Tempelhofu. Jadc, mylaem sobie, co mi te powie

cesarz (jeeli wogóle dzi ze mn mówi raczy), za to, e



283

nietylko do Malborga nie pojechaem, ale nawet si cho-

rob a chociaby niedyspozycy nie wytumaczyem.

Na wielkiej, piasczystej wydmie, lecej u bram Ber-

lina, zobaczyem zwyky spektakl. Puki gwardyi, ataku-

jce, lub szykujce si do ataku, nieco piechoty dla za-

znaczenia mas nieprzyjacielskich, na lewo od szosy lasek

sosnowy, gdzie punkt zborny dla pa z wielkiego wiata

i ich ekwipay. Daleko na horyzoncie, niewielka grupa,

nad ni sztandar cesarski. Nieco bliej, grupa oficerów

austryackich i ekscelencya baron Bechtoisheim. Podjecha-

em ku niemu i meldowaem si po subie, na co on po

francusku (w Krakowie przywyk do rozmawiania z Po-

lakami w tym jzyku): » Ah! mon cher Kossak, combien vous

aviez raison de ne pas venir a Marienburg ! Dieu que

c'etait ennuyeux<^. Podczas tego, podjecha ku mnie major

hrabia Stiirghk i prosi mnie z naciskiem, abym cesarzowi

skoro tylko powoa mnie do siebie, przy pierwszej spo-

sobnoci zakomunikowa, e dnia wczorajszego w Tury-

nie na wielkim midzynarodowym wojskowym konkursie

hipicznym, zaraz z pocztku pierwsze cztery nagrody, zdo-

byli oficerowie austryaccy.

Nieco zdziwiony pytam hrabiego Sturckgh'a, dlaczego

ja mam by gocem tych bd co bd niepomylnych

wieci dla cesarza i jego kawaleryi.

»Wystaw pan sobie — mówi major — e wczoraj

w Potsdamie w kasynie huzarów gwardyi przy niada-

niu, wniós cesarz Wilhelm zdrowie deputacyi austrya-

ckiej w tym sensie, e kademu wiadomo, e nasza pru-

ska kawalerya jest najpierwsz w wiecie, niemniej austryaccy

nasi koledzy doganiaj nas dzielnie (»unsere oesterreichi-

sche Cameraden kommen uns tiichtig nach«).

Aby zrozumie wzburzenie austryackich oficerów wy-
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woane tym toastem, trzeba wiedzie, o ile kawalerzysta

pruski jest dla uana albo huzara austryackiego jedcem
znacznie niszej klasy. Piechota niemiecka bya zawsze

wzorem dla innych; do konia jednak Niemcy talentu nie

maj zupenie. Materya koski na oko bardzo pikny take,

nie moe si równa z naszym. Remonty galicyjskie i w-
gierskie jako trzylatki, znosz atwiej znoje wojenne, ni
siedmioletnie pikne: >Ost-preussen :.

Zrozumiaem wic hrabiego Sturckgh'a i moich ko-

legów broni, i pytaem tylko, na jakie ródo mam si po-

woa w danym razie. » Powiedz mu, nadporuczniku, e
by telegram z Turynu dzisiejszej nocy do ambasady«. Za
chwil grzmi marsz marsz adjutant cesarski ku naszej

grupie, zdaleka woajc: Panie Kossak, prosz do Najja-

niejszego pana «. Salutuj ekscelencyi br. Bechtolsheimowi

i puszczajc w skok Sweetheart, sysz jeszcze za sob
woanie: > N'oubiez pas la commission !«

Przypadam do cesarza, podaje mi rk yczliwie jak

zwyke i nie wspominajc sówkiem o Maborgu i o mo-

jej depeszy, pyta: Haben Sie die Attaque der Garde-

Cuirassieren gesehen? Die war brillant !«

Doskonale, myl sobie, bd zaraz mia sposobno
speni rozkaz majora hr. Stiirckgh'a, i odpowiadam ce-

sarzowi z miejsca: Jawohl Majestat, wir haben alle zu-

geschaut und so berauscht, wie sie mit dem gestrigen Er-

folg in Turin sind, nichtdestoweniger sind meine oester-

reichischen Cameraden mit dieser Attaue ganz entzuckt«.

(Tak jest Najjaniejszy panie, przypatrywalimy si wszyscy

i tak jak s moi koledzy wczorajszem powodzeniem w Tu-

rynie upojeni, tak niemniej zachwyceni s tym atakiem).

Cesarz ywo zapyta: »Was fiir Erfolge?

» Majestat — odpowiadam — die ersten vier Preise
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haben gestern in Turin die oesterreichischen Officiere er-

worben«.

»Ist es officiell?« — pyta cesarz ostro.

»Jawohl Majestat, ein Telegram kamm heute nachts

an die Botschaft«.

Cesarz wyd policzki, zamyli si, wreszcie uderzy-

wszy silnie po swojem kolanie rzek: ^Es ist doch gut,

dass es nicht die Franzosen waren!<<

To mówic, ruszy stpa, i nie przerywajc rozmowy,

co znaczyo podug etykiety, e mam koo niego jecha,

tak mówi:

»Nun Kossak, hóren Sie mai, es kommen Ferien,

Sie gehen wahrscheinlicli wie gewólinlich in die Hohe Ta-

tra. Ich móchte dass Sie heuer moglichst had nach Ber-

lin zuriickkommen, ich will namich Ihre Zeit sehr in

Anspruch nehmen. Sie miissen mir zuerst ein grosses

Bild fiir die Leibcuirassiere maen. — Das sind die mit

schwarzen Aufschlagen, die in Breslau stehen, eins von den

altesten Regimenter Preussens. Die Regimentsgeschichte ist

sehr reich an wunderbaren Episoden. Sie kónnen wahen
was Ihnen am besten passt. Da giebfs Schachten mit Fran-

zosen
, Russen , meinetwegen auch mit Oesterreichern

!

Sobald Sie mit diesem Bilde fertig werden, miissen Sie

mir ein Reiterbid meiner Frau vor der Front Ihrer Pas-

sewalk Cuirassiere maen... Dann wieder ein grosses Bild

fiir die Schill-Huzarren. Sie wissen wohl, das sind die

braunen mit gelben Schniarren, die Trompeter mit Sche-

cken beritten. Famoses Regiment in der Farb ! Ueber-

haupt Kossak, Sie miissen sich zur tiichtigen Arbeit vor-

bereiten, weil ausser diesen halte ich noch mehrere andere

Themas fiir Sie bereit... Morgen kommen wir mit der

Kaiserin Sie im Atelier zu besuchen«. — (»Wic panie
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Kossak wakacye nadchodz, pewnie jak zwykle poje-

dziesz pan w Tatry. Pragnbym, aby pan tego roku

o ile monoci jaknajwczeniej do Berlina powróci. Cic
paski czas bardzo wyzyska. Najpierw musisz mi pan
wykona wielkicli rozmiarów obraz dla moicli leibkiras-

syerów. Wiesz pan ? — to ci z czarnymi wyogami, jeden

z najstarszych puków pruskich. Historya puku jest bo-

gat bardzo w cudowne motywa. Moesz pan w niej wy-
bra, co panu najwicej przypada do gustu. S tam bi-

twy z Francuzami, Rosyanami, ostatecznie i z Austrya-

kami take. Skoro tylko bdziesz pan z tym obrazem
gotów, ycz sobie mie wielki portret mojej ony przed
frontem jej puku kirassyerów z Passewalk. Zaraz potem
znowu duy obraz dla huzarów Schil'a, wie pan? ci

bronzowi z ótymi sznurami. Trbacze wszyscy na sro-
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kaczach... doskonay puk w kolorze. Jednem sowem
przygotuj si pan na tg prac, bo oprócz tycli, mam
dla pana inne jeszcze temata... Jutro za z cesarzow

odwiedzimy pana w pracowni «).

(Z tych tematów, al mi bardzo portretu cesarzowej,

mógby to by niezwyky obraz. Nie jest pikn, ale fi-

gur ma adn, a w mundurze pukownika swoicli kiras-

syerów wyglda naprawd przepysznie. May, czarny »bi-

corne;< z aigrette' na siwych jej wosach, jakby umylnie

upudrowanych, biay mundur z amarantowemi wypustkami,

na nim wstga Czarnego Ora, to wszystko na piknym
skarogniadym koniu, jest materyaem do stworzenia ogro-

mnie ciekawej rzeczy).

Podczas caej tej rozmowy, po kadym nowym te-

macie tego fantastycznego zamówienia, nie odpowiada-

em cesarzowi ani sowem, salutujc tylko w odpowiedzi

na pytajcy wzrok niebieskich oczu cesarza. Po podaniu

mi rki, skoczyem do austryackiej grupy.

Galopujc po raz ostatni po brandenburskich piaskach,

zrozumiaem!... Tak! to jasne... Ta bajeczna litania wiel-

kich prac, zamówionych >en masse« (dotd nigdy tego

nie byo, zawsze tylko po jednym w miar, gdy si po-

przedni zblia ku kocowi), to obawa cesarza, e mu
uciekn... to próba powstrzymania mnie, póki czas jeszcze.

Std i to zaproszenie z Malborga na t parad, aby mie
sposobno ukazania mi tej olniewajcej perspektywy.

»Hast du es dem Kaiser mitgeteilt?« — pytaj si

austryaccy koledzy. »Ja! ich habe es Ihm gesagt«. — Py-
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tania: Co? jak? Musiaem dokadnie odpowiedzie. Obra-
ona ambicya bezsprzecznie najpierwszej kawaleryi wiata
uspokoia si nieco.

Wracam do Bele Ailiance Caserne, wiem, e po raz

ostatni w Berinie mam nog w strzemieniu, e za ciwil,
gdy po popuszczeniu poprgów okryj moj klacz kocami,
to i na ten ciekawy okres mojego ycia take zapadnie
kurtyna, e trzeba bdzie wywalcza sobie na nowo w in-

nem rodowisku uznanie. Z przepysznej nawy, prujcej
wesoo fale, wsiada do barki niepewnej i niewygodnej,
i mie za cae bogactwo i balast... kur, co znosia zote
jaja, wasnorcznie zarnit.

Wróciwszy do domu, zastaj niezwykle wielk ilo
listów i telegramów. Otwieram najpierw telegramy... Co
to ma znaczy?! Wic Pan jeste synem Juliusza Kos-
saka a wnukiem Wojciecia Gaczeskiego?^ Przecieram
oczy, szukam podpisu... niema.

Otwieram drugi: » Profesorowie i uczniowie Szkoy
Sztuk Piknyci w Krakowie przesyaj Wojcieciowi Kos-
sakowi wyrazy uznania za godne reprezentowanie sztuki

polskiej w Malborgu«.

Aci! wic tak... rozumiem: byem w Malborgu, pi-

em wino szampaskie po toacie cesarskim bo tak si
podobao napisa jakiej kanalii korespondentowi. Przeczy-

tawszy w berliskicti pismaci moje nazwisko, wydruko-
wane pomidzy zaproszonymi przez cesarza gomi, nie

przypuci nawet w marnej swej duszy, e mona takici

zaprosin nie przyj.

Telegram trzeci od mego brata Stefana: »Attaque
vivement par la presse a cause Marienbourg prie repondre
ce qui est vrai«.

Dziesi lat mino, a jednak na wspomnienie tej ci-
"MITNIK. „
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kiej a tak niezasuonej krzywdy i to w takiej chwili wa-
nie, ó zalewa mi serce i odczuwam j tak samo, jak

wtenczas.

Telegramy! W tej cliwili! Do wszystkich dzienników:

»Zaproszony do Malborga, nie pojechaem«.

Do mojego brata: »Malgre rinvitation de TEmpereur

suis pas alle a Marienbourg, situation devenue intolerable,

decide quitter Berlin de suite«.

Tego samego dnia w klubie, wszedszy do biblioteki,

zastaem tam czytajcego gazety wielkiego koniuszego,

hr. Wedla, mnie zawsze wielce yczliwego. Widzc mnie,

odoy gazet, ucisn mi rk, a gdy ja, nie mogc
o czem innem ani myle ani mówi, zgnbiony moe
wicej krzywd od swoich, jak mow cesarza, zaczem
z nim von der ungliicklichen Red des Kaisers rozmawia,

pokiwa smutnie siw gow, a obejrzawszy si, czy niema

oprócz nas kogo wicej w czytelni, rzek: »Ja! Kossak!

die ungliickliche Red... Glauben Sie aber nicht, dass Sie

dazu etwas beigetragen haben? Ich sass an der Gala-Tafel

nicht weit vom Kaiser; wahrend des Diner fragt der Kai-

ser den Grafen Eulenburg: »Ja wo steckt denn der Kos-

sak, ich habe ihn iiberhaupt heute gar nicht gesehen?«

» Majestat! er ist auch gar nicht gekommen« — antwortet

dem Kaiser der Graf Eulenburg. »Hat er sich entschul-

digt?« — fragt der Kaiser im scharferen Ton. »Nein, Ma-

jestat, er telegraphierte nur, er kamme nicht«. Eine Yiertel-

stunde spater geht der Kaiser mit der Red los — ja, ja,

Kossak... Sie wissen, wie der Kaiser sich hinreissen lasst«.

(Tak! nieszczliwa to mowa, ale czy pan nie sdzisz, e
pan si do tego nieco przyczyni?... Siedziaem niedaleko

cesarza, przy galowym obiedzie; sysz, e pyta si hra-

biego Eulenburga: -Gdzie si Kossak obraca, wogóle go
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dzi nie widziaem wcale ?« »Najjaniejszy panie, bo te
wcale nie przyjecha «. »Czy si wytómaczy?« — pyta

cesarz ju w ostrzejszym tonie. »Nie, najjaniejszy panie,

telegrafowa tyll^o, e nie przyjedzie«. Ot i w kwadrans

potem pali cesarz swoj mow... Tak, tak! pan wiesz, jak

atwo cesarz si unosi...).

Nazajutrz po poudniu oboje cesarstwo przyszli do

Monbijou. Ostatni raz w yciu z pewnoci byem z ce-

sarzem pod jednym daciem, ostatni raz studyowaem t
fenomenalnie wyrazist twarz, w której si czyta, jak w ksi-

ce. Studyowaem rzeczywicie, bo robic wanie jego

wielki konny portret, skorzystaem z jego bytnoci w pra-

cowni i poprosiem, aby na chwilk siad na drewnianego

konia. Cesarzowa siedziaa podczas tego ostatniego seansu

opodal mnie, interesujc si rozmaitymi sposobami, jakimi

kada indywidualno malarska stara si swój cel osign.
Nie sdz, aby cesarz Wilhelm II. mia kiedykolwiek

te moje wspomnienia w rku, gdyby to jednak kiedykolwiek

nastpi mogo, to on jeden tylko mógby mi odpowie-

dzie, czy podczas tego ostatniego spotkania si naszego,

gdy z wysokoci drewnianego konia patrza na mnie, czy-

taem w jego oczach myli jego dokadnie. Bo ja w nich

czytaem wyrzut jaki do mnie, ale nie mogem zrozumie,

jaka tego moe by przyczyna. O tem, e zdecydowany

ju byem po raz ostatni dla niego pracowa, on jeszcze

wiedzie nie móg, a przy caej uprzejmoci cesarza, wyraz

ten, alu czy wyrzutu, cigle widziaem w jego oczach.

Zdawaby si mogo, e ja prdzej mogem mie al do

cesarza. Dopiero wspomniawszy rozmow moj z hrabi

Wedlem, przyszo mi na myl, czy rzeczywicie moja nie-
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obecno nie zaostrzya tonu tej nieszczsnej mowy i czy

cesarz, aujc, e j tal<, jak bya, wypowiedzia, moe
teraz o to ma al do mnie. Prawie pewny jestem, e si

nie myl.

Jakkolwiekbd oboje cesarstwo, z któremi ani o Mal-

borgu, ani o moich zmartwieniach i krzywdzie ze strony

tej wanie, z której miaem prawo raczej uznania ocze-

kiwa, nie byo, ma si rozumie, mowy, jak zreszt

i o mojem postanowieniu opuszczenia Berlina, poegnali

mnie najyczliwiej, yczc wesoych wakacyi i prdkiego

powrotu.

Dzikujc im i odprowadzajc do bramy parku, zda-

waem sobie spraw dokadnie, e nigdy wicej w yciu

tak potnego a tak yczliwego mecenasa mojej sztuki

mie ju nie bd. Wspomniaem na wszystko dobre, czego

od niego doznaem, za jego szczere wspóczucie po mierci

mojego drogiego Ojca, za jego troskliwo o moje powo-

dzenie materyalne, za zabiegi w sprawie Somo-Sierry, i byo
mi nad wyraz cikiem, e za to wszystko teraz, kiedy

cesarz yczy mi prdkiego powrotu, ja wiem, e ju nie

wróc i e prawdopodobnie nigdy go ju nie zobacz.

Nazajutrz, we czwartek, w rannym »BerIiner Tage-

blacie« czytaem o bytnoci »Ihrer Majestaten beim Maler

V. Kossak«. Wieczorem za, w tym samym dzienniku, tu-

stemi aciskiemi czcionkami, cay mój telegram do mojego

brata wysany we francuskim jzyku, opatrzony tylko wy-

krzyknikami i znakami zapytania, powtórzony. »Malgre Tin-

vitation de TEmpereur suis pas alle a Marienbourg, situa-

tion intolerable (!?) decide uitter Berlin de suite.«



294

W pierwszej chwili byo mi nadzwyczaj przykrem, e
wbrew mojej intencyi opuszczenia Berlina »sans tambour

ni trompette«, opuszcz go wanie wród wrzawy komen-

tarzy, a wywoujc namitne dyskusye, czy miaem, czy

te nie miaem racyi tego robi. Wkrótce jednak przysze-

dem do przekonania, e tak, jak si stao, stao si moe
najlepiej. Stao si za bardzo po prostu. Mój brat, do-

tknity do ywego napaciami brukowycti pimide lwow-

skich na mnie, pokaza redaktorom orygina mojej depeszy.

Zaraz ca przedrukowali, telegraf zaniós j do Wiednia,

stamtd za powrócia do Berlina, skd wysza, ale wprost

do gazet.

Le vin est tire i faut le boire! Tekstu depeszy mojej

odwoywa nie bd, przeciwnie, musz jej da teraz ofi-

cyalne potwierdzenie.

Zdawaem sobie dobrze spraw, e przez to robi si

na te kilkanacie dni, których potrzebowaem na uregulo-

wanie moich interesów, pokoczenie paru jeszcze niezu-

penie gotowych obrazów, pary w tem samem spoecze-

stwie, wród którego wczoraj jeszcze byem psutym, lu-

bianym i otoczonym rzeczywicie ogóln yczliwoci.

Przedewszystkiem postawi spraw jasno wobec ce-

sarza i to zaraz, nie zwlekajc. Dzi ju nie mona, cesarz

pod Potsdamem w Neues Palais. Ma ju wieczorne dzien-

niki w rku, z pewnoci oczekuje wyjanienia, dlaczego

mu tego wczoraj osobicie nie oznajmiem.

W pitek wic rano pojechaem do Potsdamu kolej

do jenera-adjutanta, ekscelencyi von Plessen. Bya to je-

dyna droga do cesarza, cho porednia, bo na dworze Ho-
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henzollernów niema piknego zwyczaju, przyjtego przez

dwór habsburski, e kady ma prawo, podajc si do

audyencyi, z cesarzem osobicie mówi. W Berlinie »man

wird zum Kaiser befohlen«.

Zameldowaem si wic u ekscelencyi zaraz rano. Po-

witawszy mnie z pewnym odcieniem wyrzutu, po czem

wiadomem mi ju byo, e gazety wieczorne czyta i celu

mojej wizyty si domyla, rzek do mnie powoli i z na-

ciskiem :

»Lieber Herr v. Kossak, ich habe Ihr Telegramm an

Ihren Bruder gelesen... Ich bitte Sie um ein Gefallen...

namlich... Sie sind bei mir heute gar nicht gewesen... wir

haben miteinander iiberhaupt nicht gesprochen... Sie wis-

sen, wie Sie bei mir stets willkommen sind, diesma jedoch

bitte ich Sie erst in einer Woche bei mir erscheinen zu

wollen... Fahren Sie nach Berlin zuriick... Sie sind auf-

geregt und nervós... Man darf nie wichtige Entschliisse in

diesem seelischen Zustande fassen«.

(Kochany panie, telegram paski do brata czytaem...

Prosz pana, zrób mi pan jedn ask... otó... powiedzmy,

e pan wcale dzi u mnie nie by... nie rozmawialimy ze

sob wcale... Wiesz pan, jak miym zawsze gociem jeste

dla mnie, tym razem jednak prosz pana dopiero za tydzie

si ze mn zobaczy... Jed pan z powrotem do Berlina...

Jeste pan rozdraniony i zdenerwowany... nie trzeba nigdy

w tym stanie ducha o wanych kwestyach decydowa).

»ExcelIenz! mein Entschluss ist fest, ich verasse Ber-

lin. Mein Besuch bei Euer Excellenz hat ausser dem Ab-

schiedsnehmen jedoch einen anderen Grund. Ich wollte
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namlich Euer Excellenz versichern , dass ich die feste

Absicht hatte jeden óffentiichen Larm zu vermeiden und

in einer discreten Weise anlasslich der kommenden Ferien

zu verschwinden. Deshalb auch habe ich Seiner Majestat

meinen Entschluss verschwiegen. Leider die Indiscretion

meines Bruders, der es in meinem Interesse zu tun glaubte,

hat mein Telegramm in die Óffentlichkeit gebracht. Indem

ich es dementiren weder kann noch will, bitte ich Euer

Excellenz, Majestat meinen innigsten Dank fur Alles was

mir Seinerseits zu Teil wurde, auszusprechen«.

(Ekscelencyo ! postanowienie moje jest niezomne,

opuszczam Berlin. Moja bytno u waszej ekscelencyi ma,

oprócz poegnania go, jeszcze inny cel. Oto chciaem wasz
ekscelency zapewni, e miaem najszczersz intency uni-

kn wszelkiego haasu i moliwie dyskretnie si usun
pod pozorem nadchodzcych wakacyj. Dlatego te o mo-

jem postanowieniu wobec Jego Cesarskiej Moci przemil-

czaem. Niestety, niedyskrecya mojego brata, któr pope-

ni jedynie w mojej obronie, sprawia opublikowanie mojej

depeszy. Nie mogc, ani nie chcc jej odwoywa, prosz

wasz ekscelency. Jego Cesarskiej Moci moj najgbsz
wdziczno za wszystko, co mnie osobicie od niego

spotkao, wyrazi).

»Erlauben Sie, Herr von Kossak, denken Sie nicht,

dass es gewissenmass undankbar Ihrerseits, wenn Sie mit

diesem bedauerlichen Entschluss auf das Alles, was Seine

Majestat fiir Sie getan haben, beantworten?«

(Przepraszam pana, panie Kossak, czy pan nie sdzisz,

e to jest w pewnej mierze niewdzicznem, odpowiada

na to wszystko, co cesarz dla pana uczyni, tem poao-
wania godnem postanowieniem?)

»Excellenz wissen wohl am besten, dass ich fiir Seine
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Majestat mit allen meinen Kraften und mit bestem Willen

gearbeitet habe. Excellenz wissen aber auch wohl am be-

sten, dass ich seit dem Wreschener-Process meine mora-

lische Ruhe verloren habe, dass mein Gewissen im Zwei-

fel ist, ob ich jetzt ais Pole die Heldentaten der Preu-

ssen verewigen darf«.

(Wasza ekscelencya wie najlepiej, jak z caych moich si

i najlepszych chci dla cesarza pracowaem. Ale i to wasza

ekscelencya wie lepiej ni ktokolwiek, e od procesu wrze-

siskiego straciem spokój ducha i e sumienie moje w roz-

terce, azali wolno mi teraz, jako Polakowi, uwietnia bo-

haterskie czyny Prusaków).

»Aber Kossak, die Kunst ist doch international!« —
»Allerdings Excellenz! jedoch mit Ausnahme der Schlach-

tenmalerei. Kónnen Excellenz sich einen von den beriihm-

ten franzósischen Schlachtenmaler, wie de Neuville, Aime
Morot oder Detaille denken, der nach dem 1871 Jahre

nach Berlin kommen wiirde, um glorreiche Episoden aus

der Geschichte der preussischen Kriegsziigen fiir den Kaiser

Wilhelm den 1. zu malen? Er wiirde sicher nicht mehr nach

Frankreich kommen kónnen... Mein Fali ist viel schlimmer.

Dort war ein regelrechter Kampf zwischen zwei bewaffneten

Machten... hier in meinem Falle nur eine Partei ist be-

waffnet... Ausserdem, Excellenz, mein Allerhóchster Gón-
ner und Maecen hat diesmal persóhnlich in die antipol-

nische Politik eingegriffen.. .«

(Ale panie Kossak, sztuka jest przecie midzynaro-
dow! — Bezwtpienia ekscelencyo, ale z wyjtkiem ma-

larstwa batalistycznego. Czy wasza ekscelencya moe sobie

wyobrazi któregokolwiek z wielkich batalistów francuskich,

jak de Neuville, Aime Morot albo Detaille, któryby po
roku 1871 przyjechawszy do Berlina, malowa dla cesarza
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Wilhelma I. pene chway epizody z historyi ora pru-

skiego?... Tenby z pewnoci nie mia po co do Francyi

wraca! A moja sytuacya jest o wiele gorsz. Tam byy
dwa potne uzbrojone narody— tu za jeden z nich tylko

jest uzbrojony. Pozatem, ekscelencyo, wystpi mój najdo-

stojniejszy protektor i mecenas tym razem osobicie, czyn-

nie w antypolskiej polityce).

»Hóren Sie mai, Kossak! gerade wegen Ihrer Natio-

nalgefiihle diirfen Sie sich besinnen und den Faden, an

dem noch die Sympatien des Kaisers fiir Ihr Volk han-

gen, nicht reissen«. — »Excellenz haben warscheinlich

Recht, es ware vom politischen Standpunkte vernunftiger,

ich fiirchte aber dass ich ais Maler, nicht mehr fahig bin,

diese Themas mit Temperament und Uberzeugung zu be-

handeln«.

(Posuchaj pan mnie, panie Kossak. Wanie dla pa-
skich uczu narodowych powiniene si pan rozmyli i tej

nici, na której jeszcze sympatye cesarza dla paskiego na-

rodu zawisy, nie zrywa! — Wasza ekscelencya prawdo-

podobnie ma racy, e z punktu polityki byoby to roz-

sdniejszem, có, kiedy jako malarz obawiam si, e nie

jestem ju zdolny do traktowania tych tematów z tempe-

ramentem i przekonaniem).

Ledwie te sowa wypowiedziaem, ekscelencya powsta,

a prostujc swoj wysmuk i wysok oniersk figur

i zapinajc nerwowo guziki wojskowego surduta, oschle,

podajc tylko dwa palce, owiadczy: »Herr von Kossak,

Seine Majestat treffen in einer halben Stunde von Berlin

in Potsdam ein, ich werde Allerhóchst derselben sofort

Ihre Abreise mitteilen... Leben Sie wohl!...«
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Przyszo mi teraz blizko tydzie w tern samem mie-

cie, w którem dotd czuem si pod opiek aski i oso-

bistej sympatyi cesarza, y jako tej undankbare Jammer-

seele (niewdziczna psia dusza), jak o mnie pisa liaka-

tystyczny »Der GeselligC'.

Byy to jedne z najciszyci ctiwil, jakie przeyem,

a cliocia bybym da wiee, aby ucieka natyclimiast, mia-

em do zaatwienia mnóstwo spraw, w którycti nikt mnie

zastpi nie móg.

Dzi nie auj tego, bo dziki tym okolicznociom

mog tu da caemu spoeczestwu berliskiemu wiade-

ctwo taktu, delikatnoci i serca, jakiego si nie spodzie-

wajc, w tern gbszej wdzicznej pamici zachowaem.

Rzecz prosta, e koczc gorczkowo moje zobowi-

zania malarskie i regulujc moje interesa, zaprzestaem ju

pokazywa si w klubie, najmocniej przekonany, e zamiast

samych yczliwych, jak dawniej, twarzy, zobaczybym same

tylko »figures de bois«.

W par dni po wrzawie, wywoanej mojem postpi-
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niem z cesarzem, spotykam na ulicy barona Reischach'a,

wtenczas ex -wielkiego ochmistrza dworu . p. cesarzowej

Fryderykowej, a dzi, gdy to pisz, wielkiego koniuszego

cesarza. By on take jednym ze zwolenników taniego

bridge'a, i czsto miaem zaszczyt do tej partyi nalee.

Zoczywszy mnie, zdziwiony zawoa: »Was! Kossak, Sie

sind nocti da!?« — »Leider, Excellenz! ich erledige noch

manche Angelegenheiten, bin aber schon bald fertig«. —
»Ja, warum kommen Sie denn nicht mehr in den Club, wir

vermissen Sie alle (sic)?« — »Excellenz, ich meine, es ist

selbstverstandlich, dass ich nach dem, was ich getan habe,

mich einem unfreundlichem Empfang im Club nicht aus-

setzen will!« — »Was! deshalb wollen Sie sich nicht sehen

lassen!? Horen Sie mai, Kossak! ich werde Ihnen ganz

aufrichtig sagen. Was hat die Kunst mit der Politik zu

tun, das versteht keiner von uns im Club... Wir haben

aber Herz genug, um zu begreifen, dass Sie abgesehen

davon, ob Sie Recht haben oder nicht, das grósste Opfer

was einem moglich wurde fiir Ihre Nationalgefijhle ge-

bracht haben... Und das! das wissen wir zu schatzen. Kom-
men Sie mit, ich lasse Sie nicht los, Sie werden sehen,

wie Sie empfangen werden. << (Niestety tak ekscelencyo, za-

atwiam jeszcze niektóre sprawy, ale wnet ju bd go-

tów. — No dobrze, ale czemu pan ju do klubu nie

przychodzisz, wszystkim nam pana brak. — Ekscelencyo,

sdz, e to zupenie zrozumiae, e po tem, co uczyniem,

nie chc si naraa na nieyczliwe przyjcie w klubie.—
Co! i to dlatego nie chcesz si pan wicej pokaza? Su-

chaj pan, panie Kossak, ja panu zupenie otwarcie powiem.

Co ma do czynienia sztuka z polityk, to aden z nas

w klubie tego nie pojmuje... Ale bez wzgldu na to, czy

pan masz racy czy nie, to jako ludzie z sercem pojmu-
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jemy doskonale, e pan dla swoich uczu narodowych

zrobie najwiksz ofiar, na jak wogóle kogokolwiek

sta, i to... to umiemy oceni... Prosz, chod pan ze

mn, nie puszcz pana; zobaczysz pan, jak go przyjmiemy).

Peen wdzicznej pamici, dzikuj Wam tutaj po la-

tach wielu, panowie tak wysocy urodzeniem jak i sercem,

ksi Chrystyanie Hohenlohe, dostojny prezesie Union-

Clubu, baronie Reischach, ksi Hatzfeld, hrabio Thiele

Winkler, hrabio Wedel i hrabio Eulenburg, ksi Dohna
i ksi Ratibor, za wasze yczliwe sowa i za to nieza-

pomniane uczucie otuchy w tej depresyi moralnej, w jak
mnie te cikie przejcia wprawiy.

Bo nie byo dla mnie wikszej pociechy i nic mi nie

mogo by cenniejszem w tej chwili mego ycia, jak prze-

konanie, e czy postpek mój by polityczny, czy te nie, to

ludzie serca byli po mojej stronie.





CHOPY





Cesarz Franciszek Józef I. postanowi przyby do Ga-

licyi na wielkie manewry kawaleryi, w okolicy Komarna.

Gówna kwatera cesarska wyznaczon zostaa w ssiednich

Chopacti, nalecyci take do wielkiego kompleksu dóbr

ekscelencyi lir. Karola Lanckoroskiego.

Przy tej okazyi spotka mnie niezwyky zaszczyt (gdy

si nie jest ani ksiciem ani lirabi), e mi powoano do

gównej kwatery, jako oficera ordynansowego.

Czternacie tysicy kawaleryi w jednej masie stano
w okolicy Komarna.

Na dwa dni przed przyjazdem cesarza wszyscy, na-

lecy do gównej kwatery, byli ju w Chopach. Wspa-

niay dwór, wród gaju starych, piknych brzóz, o zotych

ju listkach, oddany zosta przez hr. Lanckoroskiego na

kwater dla arcyksit i wity. Dla cesarza w tym samym
PAMITNIK 20
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gaju postawiono dawniej jeszcze pawilonik osobny. nia-

dania, obiady i kolacye podawaa suba dworska w wiel-

kim, pamitkowym namiocie. Namiot ten, uywany przez

. p. arcyksicia Albrecita w kampaniacli, wraz z caym
serwisem polowym zapisa arcyksi cesarzowi. Mieci

si w nim w podkow do stu osób. Wszystko nalece
do tego serwisu jest ze srebra, nawet kubki, oprócz rzni-

tych z krysztau, ze srebrnemi gówkami, kwadratowycli

flakonów, z których trzy równo koo siebie stojce przy-

padaj na dwócli biesiadników, tworzc sympatyczny trój-

kolorowy motyw dekoracyjny, prosty, ale w cliarakterze

obozowym. W rodkowym flakonie woda z Schónbrunnu

(osobny wagon z beczkami tej wody jedzie wszdzie za ce-

sarzem), w drugim wino biae, w trzecim czerwone. Na pa-

mitk arcyksicia nazywa si ten namiot »Custozza-Zelt«.

W pikny, gorcy dzie wrzeniowy, uszykowani w je-

den szereg podug stopni wojskowych, stalimy w ryn-

sztunku marszowym (Marschadjustirung tenue de campa-

gne) wzdu alei, któr do swojego pawiloniku mia cesarz

zajecha. Na progu pawilonu stali: pan domu, hr. Lancko-

roski w kontuszu i upanie i namiestnik, . p. hr. Andrzej

Potocki z hr. Lanckorosk. Przywitawszy si z nimi, ru-

szy cesarz z ekscelency feldmarszakiem von Beck, swoim

genera- adjutantem, wzdu naszego szeregu, v/itajc si

z kadym, a jenera v. Beck w danym razie przypomina

cesarzowi nazwisko. Patrzc na lekko pochylon, z wa-
ciwym sobie ruchem siw giow cesarza, wspomniaem
sobie wszystkie, a tak róne okolicznoci, w jakich go

widziaem. Na boniach krakowskich, wród setek chopów
krakowskich, eskortujcych go z fantazy do Woli Justow-

skiej, na tle piknej sylwety Krakowa i Wawelu, powsta-

jcego dzi, dziki jemu, z ruiny i roli koszar onierskich,
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do dawnej, cho w czci, wietnoci rezydencyi królewskiej.

Na licznych otwarciach Kiinstlerhausu wiedeskiego, (tam

to po raz pierwszy dopiero po opuszczeniu Berlina, spo-

tka mnie rzadki zaszczyt ze strony cesarza Franciszka Jó-
zefa... publicznego ucinienia rki). W czerwonym surducie

myliwskim, na tle ozimin i czarnoziemów wgierskich...

W mundurze feldmarszaka pruskiego na dworcu potsdam-

skim, przed frontem mojej komendy... w mojej pracowni

w Wiedniu... na balu dworskim i na galowem przedsta-

wieniu w operze berliskiej, wród biaych biustów, dya-

demów brylantowych...

Zblia si cesarz ku mnie. »Mio mi pana tu widzie,
od Berlina nie spotkaem pana «. Feldmarszaek Beck pod-
powiada: »Er hat schon Berlin verlassen<<. — »Ich weiss

ja«, odpowiada cesarz i szaremi, a bystremi oczkami pa-

trzc mi w oczy, pyta: >Anlasslich?« — »Anlasslich der

Marienburger Red des Kaisers, Euer Majestat<.. Cesarz

umiechnwszy si, pokiwa siw gow, a powtórzywszy
par razy: »Ja! ja! Sie sind kurirt von Berlin«, poszed do
podporuczników, na których koczy si ten szpaler ofi-

cerów ordynansowych.

Codzie do obiadu proszonych byo kilka ekscelencyi

z pomidzy przedstawicieli wielkich rodów, ksit ko-

cioa i urzdników. Stale zasiadali: hr. Karol Lancko-
roski i hr. Andrzej Potocki, namiestnik.

Mona sobie atwo wystawi, jak czsto, zmczonemu
kilkogodzinn konn jazd w upalny dzie cesarzowi ci-
kim musi by obowizek konwersacyi z otaczajcemi go
ekscelencyami, z których czsto niejednego pierwszy raz

w yciu widzi.

20^
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Zdaje mi si, e w Chopach przysuyem si cesa-

rzowi, pomagajc mu w tej »corvee«.

Pamitajc, jal< na obiedzie w Berlinie cieszy si mo-

jem menu, Ictóre zasta przy swojem nalcryciu, oparte o l<ie-

liszelc, robiem, ledwie zsiadszy z konia, codzie inne menu

dla cesarza. Braem tematy oniersko-obozowe; wic raz

by kucharz pukowy, trzymajcy przez brudn cierk ko-

cioek dymicy, z którego yk czerpie troskliwy o jado

szwadronu rotmistrz od uanów. Na drugi dzie moo-
dycia Rusinka, Mazurowi uanowi podaje dzbanek.

Widzc, jak cesarz si cieszy tem, jak wchodzc do

namiotu rzuca okiem, czy o flakony krysztaowe oparty

karton ma tylko litografowane pismo, czy te akwarell,

jak znalazszy j, binokle zakada i miejc si wesoo,

przesya pozdrowienie rk w moj stron, mówic do

ssiadów ekscelencyi: »Ja! was kriegen wir heute vom
Kossak zum Essen «, zaczem coraz wicej figuralne akwa-

rell na poczekaniu komponowa.
Najwicej ubawi si cesarz, gdy którego dnia na-

szkicowaem prdko scen w karczmie: z moodyciami

uani i huzarzy pucili si w koomyjk; wióry lec z po-

dogi, zapaski i namitki gdzie porwane wirem koomyjki,

opalone ydki moody migaj, a yd arendarz rud brod
krci z kontentacyi.

Wracajc do ekscelencyi, poradzi sobie cesarz z nimi

w ten sposób, e nacieszywszy si sam, podawa karton

jednej, drugiej i trzeciej ekscelencyi: »Reizend, nicht wahr?«

i koniec. Mia ju spokój i z apetytem bra si do zupy.

Trzeba byo za w przerwie znowu odezwa si do któ-

rego z ssiadów, to bra znowu menu w rk i dawa
admirowa.
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Upay byy wielkie, jak zwykle o tej porze we wscho-

dniej Galicyi. Wracalimy z manewrów, cieszc si na prze-

branie w lejsz form mundurów i na chód wieczorny.

Pewnego wieczora, a byo to tego samego dnia, w któ-

rym widziaem kilkanacie tysicy jazdy, defilujcej po kil-

kunastu (niektóre puki dalej rozkwaterowane, tygodnie

maszerowa tutaj musiay) dniach cikiej pracy, wyczer-

pujcych ataków i manewrów w penym rynsztunku, z dwu-

dniowym furaem przy siodle, w okolicy biednej pod wzgl-

dem wody. Widoku tego nie zapomn. I konie i jedcy
wygldali, jak gdyby na paradzie wiosennej, po zimie w ko-

szarach. Wypoczte konie, na nich rzecy jedcy. Miaem

oczy jeszcze pene tego wspaniaego spektaklu, a w pamici

minimaln cyfr koni chorych (w przeciciu po dwa na

szwadron!), gdy z jednym z moich kolegów uanów, nad-

porucznikiem Wohlbeckiem, szukajc ochody, wsunlimy
si pod paczcy jesion, tu obok namiotu, gdzie obiad

za chwil poda miano, gdy tylko cesarz si ukae.

Rozgarnwszy gazie jesionu spostrzeglimy, e a-

weczka ju zajta. Siedzia na niej jenera-dyrektor caej

kawaleryi austryackiej, najkompetentniejszy jej znawca,

Alois hrabia Paar, General der Cavallerie, ekscelencya,

feldmarszaek i t. d.

Uprzejmie zrobiwszy nam miejsce obok siebie, pyta

mnie o moje wraenia z Chopów, porównywujc je z temi,

które odniosem w Potsdamie i pod Berlinem, po wszyst-

kich tych wspaniaych rewiach i paradach.

Byem tak pod wraeniem tego dnia, tych przepy-

sznych puków galicyjskich, e z caym entuzyazmem za-

czem parallel prowadzi midzy jazd prusk, a nasz,

eo do siedzenia jedca i jego ekwitacyjnego wyksztacenia.

Porównywaem nasze i ich wyekwipowanie i uzbrojenie.
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Porównywujc wreszcie i materya koski, doszedem do

konkluzyi, e tamci na paradzie s wspaniali, ale nasi

w polu przewyszaj Prusaków na kadym punkcie o cae

niebo. Zakoczyem wreszcie mój wywód tem, e jedn

armi tylko znam, która byaby w stanie tak jazd, jak

ta, któr dzi widziaem, pokaza— to armia polska, gdyby

istniaa.

»Ja! ja! Kossak«, (rzek na to ekscelencya hr. Paar)

»Sie haben vollkommen Recht, es ist aber kein Wunder,

Oesterreich hat die beiden Reiter-Yolker, die Polen und

die Ungarn... Der Pole ist iiberhaupt das beste, was es

gibt... es kann ein Schusterbursche, der nie zu Pferde

gesessen oder ein Bauerknecht, der schon mit drei Jahren

auf blossen Pferden auf der Weide ierumgalopierte sein...

es bleibt sich egal, beide vom Haus aus sitzen weich zu

Pferde, beide werden ausgezeichnete Reiter und ganz ideale

Pferdewarter. Der Ungar sitzt schon ein bischen steifer,

ist aber noch ein Yorziigliches Materia und der Deutsch-

Bóhme — ist schlecht!«

(Tak, tak, masz pan zupen suszno, ale nic w tem

dziwnego. Austrya posiada oba kawaleryjskie narody, Po-

laków i Wgrów. Polak jest wogóle najlepszem, co jest,

czy to terminator szewski, co nigdy w yciu na koniu

nie siedzia, czy parobek ze wsi, co majc trzy lata, ju
po ce na nieosiodanych koniach gania, to wszystko je-

dno, jeden jak drugi siedz z punktu mikko, obaj bd
wybornymi jedcami, a przytem przywizani do konia.

Wgier siedzi ju nieco sztywniej, mimo to jest to cudo-

wny jeszcze materya, ale zato Deutsch-Bohm jest do ni-

czego!...).

Dosownie przytaczam te kompetentne sowa, s one
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wyznaniem wiary kadego wytrawnego dowódzcy kawa-

leryi austryackiej.

W par lat potem byy cesarskie manewry austryackie

na lsku. Przyby na nie cesarz Wilhelm II., jako go ce-

sarza Franciszka Józefa. Po wietnej szary, któr w trudnym

terenie z precyzy a fantazy przedziwn wykonaa galicyj-

ska brygada uanów hr. Huyn'a, cesarz Wilhelm, porwany

podziwem, zajecha przed front 2-go puku uanów, win-

szujc dowódzcy i pukowi. Hr. Huyn, pikna i rycerska

posta, po prostu po oniersku odpowiedzia cesarzowi

Wilhelmowi, e to nic nadzwyczajnego: Ich habe ja,

Majestat, in meiner Brigade lauter Polen, die besten Sol-

daten der Welt« (to nic nadzwyczajnego, mam przecie,

najjaniejszy panie, samych Polaków w mojej brygadzie,

najlepszego onierza na wiecie).

W Chopach otrzymaem z Krakowa list, tam do mnie

przez ekscelency general-adjutanta cesarza Wilhelma za-

adresowany.

Genera von Mackensen dowodzi wówczas brygad

leibhuzarów »Todtenkopfhusaren w Langfuhr pod Gda-
skiem. Dzielny onierz, dobry jedziec, nie nadawa si na

dworaka i rzadko peni sub przy cesarzu w Berlinie.

By jednak, o ile o tem sdzi mogem, jednym z ulubie-

ców cesarskich. Genera von Mackensen nie mia jeszcze

sposobnoci ogldania jednego z moich ostatnich, dla ce-

sarza wykonanych obrazów i biorc asumpt z zobaczenia

go, wystosowa do mnie list, który posiadam, jako mie

wspomnienie i dokument ciekawy.

Przedtem jeszcze, powracajc do tego obrazu, to by
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on moe najlepszym ze wszystkich moich, dla cesarza wy-

konanych. Przedstawia on rozpaczliwy odwrót pobitego

Bliichera ku Chateau Thierry, po bitwie pod Montmirail.

Stokami wzgórz spadzistych, u stóp których pynie La

Marne i ley liczne Chateau Thierry, cofaj si w roz-

mokym marcowym terenie, zachowujc form czworoboku

najeonego bagnetami, piechury pruskie. Bez amunicyi,

zmczeni caodzienn bitw, zdemoralizowani klsk. Teraz

wobec caej wspaniaej kawaleryi Grouchyego dostali roz-

kaz ratowania od zupenej zagady korpusu Bliichera, po-

wstrzymujc ten nawa kawaleryi. Dodano im wprawdzie

do pomocy dwa bataliony jegrów moskiewskich, te jednak

nie wytrzymay natarcia dragonów francuskich i szwole-

erów polskich i wycite zostay w pie. Pruski batalion,

cigle atakowany, cigle drczony, dziki co prawda bar-

dzo rozmokej ziemi, w której konie francuskie i polskie

grzzy, nie da si rozbi.

A propos tego obrazu, przypominam sobie, e mia
cesarz myl ciekaw, aby by malowany w spóce, przeze

mnie i przez Róchlinga. Ja miaem robi dragonów Grou-

chy'ego i naszych szwoleerów, a Róchling piechurów pru-

skich. Hr. Hulsen Haseler zakomunikowa mi w formie

propozycyi t myl cesarza. Odpowiedziaem, e to nie-

moliwe, bo >moja^ kawalerya musi rozbi w puch pie-

chot Róchlinga. Brak kompletny temperamentu batalistów

niemieckich uprawnia mnie w zupenoci do tego powie-

dzenia. — Cesarz rozemia si podobno i rzek hrabiemu

Hulsen Haseler: »Ja, ich glaube auch, dass die Kossaksche

Infanterie wird eine hartere Nuss ftir Grouchy, wie die von
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Róchling sein . Nie wiem o ile to jest prawd, obraz je-

dnak malowaem ja sam.

Tego wic obrazu ekscelencya von Mackensen nie

zobaczy, a w pótora roku po opuszczeniu przeze mnie

Berlina, poczem zaszczyci mnie listem, otrzymanym wa-

nie w gównej kwaterze cesarza Franciszka Józefa.

List ten brzmi jak nastpuje:

»Setir verehrter Herr von Kossak! Anlasslich meiner

letzten Anwesenlieit in Berlin, habe ich im kóniglichen

Palais Iir ierrliches Bild von Chateau Thierry bewundert.

Seine Majestat teilten mein Entziicken... Soli das Ihr

letzter Pinselstricli zum Rutime der preussisctien Waffen-

taten sein? Die Kunst ist doci international, man ver-

langt es aber nicit von dem Kiinstler... Ich wiirde mich

ganz aufrichtig freuen, Ihnen auf demseiben Pfad zu bege-

gnen, auf dem ich die

Ehre hatte Sie kennen

gelernt zu haben... Al-

so auf Wiedersehen

!

Ihr ganz ergebenster

von Mackensen «.

(Szanowny Panie

Kossak! Z okazyi mo-

jego ostatniego pobytu

w Berlinie, podziwia-

em w królewskim pa-

acu przepyszny Pa-
ski obraz bitwy pod

Chateau Thierry. Jego

CesarskaMo podzie-

la mój zachwyt. Czy

to ma by ostatnie po-
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cignicie Paskiego pdzla na chwa bohaterskich czy-

nów pruskich? Sztuka jest przecie midzynarodow, nie

wymaga si tego jednak od artysty... Serdecznie-bym si

cieszy, gdybym na tej samej ciece, na której miaem

zaszczyt pozna Pana, spotka Go znowu... A wic do

widzenia! Oddany Panu«).



POCHÓD JUBILEUSZOWY





Rzadki w historyi wypadek, 65-ej rocznicy wstpienia

na tron cesarza Franciszka Józefa, postanowiy, przywi-

zane i wdziczne ludy austryackiego imperium, obchodzi

najwspanialej i najsolenniej.

Zawiza si komitet pod przewodnictem hrabiego

Wilczka. Ten komitet gówny mia we wszystkich krajach

koronnych subkomitety i t. d.

Gównym momentem jubileuszu i jego atrakcy mia
by pochód jubileuszowy.

Pochód ten dzieli si na dwie czci: cz history-

czn i cz etnograficzn.

W pierwszej, jak wizya, miay si przed oczyma ce-

sarza przesun dzieje Austryi od Rudolfa Habsburskiego,

a do chwili, gdy cesarz wstpi na tron. Druga za — to

hod ludów austryackich.

Rzecz bya pomylan na wielk skal, miliony koron

woono w dekorowanie Wiednia, na budow trybun, ko-

styumy, rynsztunki, armaty.

Spodziewano si pokry to wszystko dochodem z try-

bun, liczono na wielki zjazd ze wszystkich stron wiata.

Cesarz podobno nie yczy sobie tak kosztownego do-

wodu przywizania, wytumaczono mu to korzyci z wiel-

kiego zjazdu dla ukochanego przez cesarza Wiednia.
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W chwili, gdy rzecz si zawizywaa i do organizacyi

poszczególnych grup przystpowano, na Galicy spad nie-

spodziewany, a straszny cios. Hr. Andrzej Potocki, namie-

stnik, zamordowany podstpnie w subie publicznej, zgin
mierci onierza na posterunku, raczej nie onierza, lecz

hetmana, do ostatniego tchnienia mylcego o losie tych,

których prowadzi.

Ogólne przygnbienie i aoba, zaostrzenie si sto-

sunków polsko-ruskich wpyno bardzo na organizacy

galicyjskiej reprezentacyi w pochodzie jubileuszowym.

Wszystko, co si potem zrobio, byo improwizacy

niemal, prdko wykonan, na krótko przed jubileuszem,

a dopiero, gdy spoeczestwo polskie nieco po ohydnej

tej zbrodni przyszo do siebie.

S. p. hr. Andrzej Potocki mia zamiar zorganizowa

z caym przepychem grup historyczn króla Jana III-go.

Podhorce, Krasiczyn, muzeum Krasiskich, Ossoliskich,

byyby otworzyy swoje skarbce. W poczcie królewskim

historyczne nazwiska praprawnuków tych, co z królem

Janem byli pod Wiedniem, byyby wystpiy tak samo,

jak austryackie obok Leopolda I-go.

Z jego mierci myl ta upada.

Postanowiono wzi udzia tylko w grupie etnogra-

ficznej: wesele krakowskie i banderya Krakusów.

Mnie oddano komend nad Krakusami, weselem za-

jli si koledzy Uziembo i Tetmajer, artyci malarze. Wzi-
limy si do dziea z ca energi i tu zaznaczy musz,

e stworzono rzecz niewymownie pikn, szczer, jednem

sowem przedziwnie udan, a bez jednego zgrzytu faszy-

wej nuty od pocztku do koca. I dowódzcy i podkomendni

byli bez zarzutu. Tern mielej mog o tem mówi, e na

kilka dni przed jubileuszem odebrano mi tych kilkuset



Krakusów i nie ja nimi w Wiedniu dowodziem, ku mo-

jemu szczeremu alowi. Przygotowaem co si dao, wy-

mustrowaem na poacli czyyskicli pod Krakowem i . .

.

komend zoy musiaem.

Kto nie widzia wesela krakowskiego w pocliodzie

jubileuszowym, ten z pewnoci takiego nigdy ju w y-
ciu nie zobaczy. Nie byo tam antypatycznycli, przez ko-

styumerów teatralnych wymylonycli, pseudo-krakowskich

kusyci kierezyi z sandomierskiemi naleciaociami, nie byo
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tam krakowianek z wesela albo kuligu w Ojcowie. Wszy-

stko byo wierne i prawdziwe i dlatego bio wszystko inne

i wysforowao si na naczelne miejsce. Co prawda, to

w chopskich chomtach, przy ogromnym, drabiniastym

wozie licznej panny modej, szy cztery siwe araby, przy-

sane sumptem ksinej Sanguszkowej z Gumnisk, a wóz

prawdziwy z pod Krakowa, z Bronowie, makami i som
ubra kolega Uziembo. Drubowie byli od stu dyabów,

a druchny jedna w drug liczne. Muzyka chopska jechaa

na czele i rzna krakowiaki i kujawiaki, a za tem wszyst-

kiem las pawich piór nad czerwonemi krakowskiemi czap-

kami i kilkuset zupenie jednakowo ubranych jedców:

biae sukmany, granatowe kamizele.

Grupy innych prowincyi austryackich byy bardzo

nieliczne, co najwyej od 30 do 40 ludzi obojej pci, grupa

galicyjska wystpia w tysic parset ludzi i koni.

Wytiómaczy to bardzo atwo: Tyrol i Karyntya, Styrya

i Morawy, i wszystkie czeskie grupy bray oprócz podróy

i utrzymania w Wiedniu, po pi koron na gow. Nasi

na wezwanie wadz krajowych, w najgortszej chwili niw,

pojechali za darmo.

Na niecay tydzie przed dniem pochodu, gruchna

wiadomo, e myl, zaniechan z powodu mierci namie-

stnika hr. Potockiego, podnieli Niemcy i e grupa króla

Jana III-go ma by take w pochodzie, ale na samym

kocu grupy IX. (Zweite Belagerung Wien's). Zawrzao

w Galicyi, zadano bliszych szczegóów; potwierdziy

one w zupenoci te pogoski.

W oficyalnym programie, grupa historyczna, odnona

do drugiego oblenia Wiednia przez Turków, sza w tym

porzdku

:

Cesarz Leopold I.
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Ksi Lotaryski, ksi Stahremberg, hr. Croy, ks.

Lichtenstein etc. etc.

Oddzia kirasyerów Piccolominiego.

Jecy tureccy.

Oddzia piecioty niemieckiej i studentów wiedeskicli.

upy (wozy naadowane dywanami, namiotami, wiel-

bdy, niosce w palankinaci liarem Kara Mustafy, ko
jego i giermkowie, mapy i papugi, zabrane w obozie).

Konig Joiann von Polen!!

Polnisclie Fliigelpanzerreiter (liusarya).

Minister dla Galicyi i marszaek lir. Badeni natycli-

miast zaprotestowali u lir. Wilczka przeciw temu porzd-
kowi rzeczy, dajc dla króla Jana miejsca naczelnego,

to znaczy, e cesarz Leopold ma jeclia po lewej stronie

swojego zbawcy i gocia, oprócz tego jeszcze warunek,

eby królem Janem by kto z Polaków, a mianowicie ja.

Hr. Wilczek, peen najlepszych chci i zupenie daleki

od intencyi dotknicia w czemkolwiek PolaI<ów, przyj
wszystkie postawione mu warunki.

Wezwano mnie w imi godnoci narodowej, abym
wypieszczon, wymustrowan bandery zda w rce tgiego
oficera kawaleryi, a sam jecha do Wiednia zobaczy, jak

wyglda ta grupa króla Jana i zrobi wszystko co moliwe,
aby si przedstawiaa odpowiednio. Oprócz tego dostaem
od Wydziau krajowego najformalniejszy rozkaz jechania

na czele grupy IX. i nieustpowania mego miejsca nikomu.

Z wielk niechci przyjem t cik rol, a z ró-

wnie wielkim alem oddaem moj kawalery w rce nad-

porucznika P... (nawiasem mówic, poprowadzi wietnie

bandery) i pojechaem do Wiednia.

Przybywszy do Wiednia, zastaem ruch gorczkowy,
rwetes i rozgardyasz. Ile rk byo, wszystkie zajte. Jasne

PAMITNIK, 21
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ju byo, e olbrzymi deficyt jest pewny i nieunikniony.

Agioterzy zakupili miejsca na najlepszych trybunach, aby

na nich grubo zarobi, wycigajc ceny do niemoliwej

wysokoci. Lud wiedeski na trybuny nie poszed, bo wi-

dzia wszystko za darmo, by to bowiem jeden z warun-

ków i ycze cesarskich, a czy widzieli pochód na Opern-

ring, czy gdzie na Leopodstadt, to im byo wszystko

jedno. Oczekiwanego zjazdu obcych w tym stopniu, jak

si spodziewano, take nie byo, do, e w dzie pochodu

miejsca po 25 koron proponowali zrozpaczeni agioterzy

po 5 i po 3 korony, a wikszo trybun pustkami wiecia.

Po wielu trudach i szukaniach, dopadem nareszcie

w wielkiej rotundzie, w Praterze, malarza Niemca, któremu

powierzono organizacy IX. grupy, a wic i polskiej hu-

saryi z królem Janem. Z góry si tumaczc, e pomimo

stara komitetu, Polacy nie okazali najmniejszej chci do

wspódziaania, i e on pozostawiony swoim wiadomociom

pewnie niejedno faszywie zadysponowa, zaprowadzi mnie

do tej czci rotundy, gdzie rynsztunek i bron, oraz pro-

porce dla husaryi leay przygotowane. Zimny pot wy-

stpi mi na czoo, gdy tylko okiem rzuciem. Przy zbro-

jach husarskich, dobrze skopiowanych, jak zreszt i hemy,

skrzyda!! z piórek takich jak do wolanta, jedno biae,

drugie czerwone, kopie husarskie z czarno-ótymi pro-

porcami ! Jednem sowem niemoliwe.

W Wiedniu niema co nawet myle o znalezieniu teraz

robotników i jakiegokolwiek szczegóu, majcego zwizek

z kostyumem historycznym jakiejkolwiek epoki. Telegrafi-

cznie wic z Krakowa i Pesztu sprowadziem kilka ty-

sicy piór indyczych a co si znalazo jastrzbich, i wa-

snorcznie, z pomoc mojego syna i modego Pochwal-
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skiego (syna mojego znakomitego kolegi) zasadzilimy je

w miejscu tych okropnych, które zastaem.

Proporce dla husaryi kazaem zrobi podug mojego

rysunku, takie, jak w Podhorcach. Dla siebie kazaem

zrobi prdko w Krakowie upan, na który wziem moj
wasn, rodzinn, polsk zbroj. Muzeum Ossoliskich

przysao mi polski rzd na konia, a ksina Konstancya

Sanguszkowa przepysznego ogiera, araba siwego, wasnym
kosztem z Gumnisk ze stajennym dostawia na czas do

Wiednia. Zaegnaem szczliwie niebezpieczestwo kom-

promitacyi tej grupy, wziem si do szczegóów i po trzech

dniach husarya wygldaa doskonale.

Nazajutrz, o 5-tej z rana, w rotundzie i na ssiedniej

arenie wycigowej, przy najpikniejszej pogodzie, zwiastuj-

cej pewny upa, ubieraem moj husary, majc równocze-

nie najciekawszy obraz przed oczyma. Gdzie spojrze, tam

z dokadnoci i poczuciem epoki odtworzone, kada przez

innego artyst-malarza, tej wanie epoce specyalnie odda-

nego, poruszajce si gorczkowo masy.

Tam bbny fibry warcz i gwid, brzmi zapo-

mniane od wieków na kilkadziesit temp komendy. To
oddzia dzisiejszej piechoty ze swoimi oficerami, odtwa-

rza najwierniej kompani grenadyerów ksicia Eugeniusza

Sabaudzkiego. Oficerowie z »espontonami« w perukach

i tricorne'ach, jak i ich onierze, wygldaj na markizów,

aboty, koronkowe mankiety, ...la guerre en dentelles!

Opodal, obok olbrzymich armat z wylotami potwor-

nej rednicy, a koami tak potnemi, e najwyszego czo-

wieka przenosz wysokoci, kanonierzy z czasów trzydzie-

21*



stoletniej wojny. Wygldaj bardzo srogo, ale tylko zdaleka.

Z blizka, z pod cikich hemów wida rozbawione mode
twarze, bo ich »schatz'e«, liczne wiedeskie dziewczta

w letnich flanelowych albo satinetowych sukienkach i du-

ych, jasnych kapeluszach, przyszy im si przyjrze do-

kadnie. — Sygnay trb dochodz z zewntrz rotundy,

pierwsze grupy z czasów Rudolfa Habsburskiego wyru-

szaj na plac zborny, obok na aren wycigow. Na ci-
kich koniach, w wysokich elaznych siodach, prawie stojc

w strzemionach, jad zakuci w zbroje, okryte herbowemi,

powiewnemi szatami, rycerze. Dugie kopie, mnóstwo cho-

rgwi i znaków herbowych gra w socu.
Widz zdaleka przepyszn grup jedców, dyskretnie

i nieznacznie moe, abym tego nie spostrzeg, wysuwajcych
si z rotundy. W olbrzymich perukach, spywajcych im

kdziorami a na piersi, kapeluszach strojnych w strusie

pióra. Koronek, brylantów i galonów zotych na nich moc,

w socu gra to wszystko i iskrzy si bajecznie.

Konie hiszpaskie ze stajni dworskiej, jakby z Ve-

lasqueza obrazów zdjte, garbonose, grzywy i ogony je-

dwabiste nieznanej dugoci. Jedno stado na wiecie do
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dzi dnia typ ten przechowao: Kladerrup w Karyntyi;

nawet Hiszpania nie posiada ju dzi tej rasy. Chody
maj z natury »hiszpanskie«, podnosz wysoko nogi,

»piaffujc« majestatycznie, a mao si posuwajc naprzód.

To grupa cesarza Leopolda I. i jego palatynów, ta grupa
wanie, z któr mnie czeka przejcie dyplomatyczno-poli-

tyczne.

Trby herodów odzywaj si po raz dziewity, >.die

zweite Beagerung Wien's . Komisarze komitetowi wywo-
uj grupy, naece do tej epoki. Rusza cesarz Leopod I.,

ksi otaryski, palatyn reski i wiecy panowie. Ruszaj
i wojska austryackie. Mnie chowaj na koniec. Pomimo
protestu Koa Poskiego i ministrów Poiaków, chc utrzy-

ma w mocy program pierwotny.

Byem na to z moj husary tak przygotowany,
e gdy grupa cesarza Leopoda stana na arenie wyci-
gowej pod ogromn fag, na której widniaa wieka rzym-
ska dziewitka, to ze zdumieniem i (przypuszczam) nie-

smakiem zobaczya ju mnie i moj husary, zajmujc
pierwsze miejsce. Bez bryantów i strusich piór, wyglda
ten oddzia tak wietnie, e kochany mistrz Józef Brandt,
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tak oddany jedzie XVII. wieku w swoich dzieach, win-

szowa mi potem, mówic, e si radowa jej widokiem.

Powieway dugie proporce biao-karmazynowe z krzy-

em maltaskim, ogromne skrzyda husarskie dzikimi to-

nami podnosiy blask stali i kontrasty barw, mój bachmat

sanguszkowski by naprawd hetmaski.

Ustawiem z pomoc moich rotmistrzów i namiestni-

ków moj jazd i przejmujc si moj rol króla Jana od

tej chwili, patrz na zakopotan tem wszystkiem grup
austryack, czekajc, a mi si cesarz Leopold I. zechce

ukoni. — I rzeczywicie, wbrew historycznej tradycyi,

pomimo, em do wsa rki jeszcze nie podniós, widz
uprzejmy ukon ze strony cesarza Leopolda, wielki kape-

lusz z ogromnem biaem strusiem piórem zdejmuje z wiel-

kiej peruki. — Poznaj! to baron Weckbecker, mój zna-

jomy z gównej kwatery w Chopach, dystyngowany i miy
czowiek. Nie poznaem go w cieniu tych piór strusich.

Podjedam ku niemu kilka kroków, podajemy sobie

rce i bezzwocznie owiadczam baronowi, e w moc otrzy-

manych surowych instrukcyi mam razem z nim jecha, ja

po jego prawej stronie, a dopiero za nami ksi lotary-

ski i wielcy panowie. Ku mojemu, bardzo przyjemnemu

zdziwieniu, baron Weckbecker wydaje mi si bardzo z tego

zadowolony. Niebawem przyzna mi si, e nigdy w yciu

na koniu nie siedzia, e mu jest na tym, wprawdzie bar-

dzo agodnym, ale czuym na kady ruch ydki i targnicie

cugli, olbrzymim koniu nieswojsko i e bardzo mu przy-

jemnie mie moj kompani. Powiedzia mi nastpnie, e
wyjtkowe jego podobiestwo do wszystkich portretów

cesarza Leopolda I. wpakowao go w t sytuacy mimo
jego woli i chci.



Heroldowie trbi »Vorwarts!«. Ruszamy. Przedtem

jeszcze baron Weckbecker, gdy ja skoczyem do mojej

husaryi, uprzedzi swoj wit, e stanie si tak, jak w osta-

tniej cliwili z lir. Wilczkiem zadecydowano. Nastrój za mn
jest oschy, ale nic sobie z tego nie robi. Jako król Jan

z jednym tylko cesarzem Leopoldem racz rozmawia.

Wjedamy w Prater, pachnie ros, zieleni i ziemi skro-

pion, tumy bezpatnych widzów. Na Praterstrasse biedny
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baron ma jakie trudnoci ze swoim przepysznym, garbo-

nosym ogierem, cierpliwe zwierz wreszcie zaczo iryto-

wa si t acisk jazd. Kontrast midzy królem Janem
i cesarzem Leopoldem pod tym wzgldem zupeny, bo

my z moim cudnym arabem w zgodzie i harmonii naj-

zupeniejszej. »Zwycizca « ogon rozpuci, jak fontann,

roztworzy róowe clirapy i jak gdyby rozumia o co cho-

dzi, tacuje i parska i licznemi oczyma wodzi po publi-

cznoci.

Na Kolowratring podjeda do mnie hr. Rudiger

Stahremberg i uprzejmie prosi, abym na chwilk mojego

bachmata powstrzyma: »damit das Volk seinen Kaiser

sieht«. Rzeczywicie zasaniaem trybunom po prawej rce
cesarza Leopolda, bo jecha po mojej lewej stronie. Nie

chcc kwestyi zaostrza, na chwilk wstrzymaem wci
tacujcego araba i puciem na dugo dwóch szyi

koskich Leopolda I. Po paru minutach zrównaem si

znowu. Tymczasem zaczynaj si ju »die feinen Tri-

bunen«, wic i kwestya ta draliwa, dotd tlejca tylko,

zaczyna si rozpala. Na Schwarzenbergplatz sysz poza

sob gos czy hr. Croy, czy innego z tych panów: »Herr

von Kossak, bitte etwas zuruck!« Udaj, e nie sysz
i nie reaguj wcale.

Wjedamy na Opernring, niebawem wjedziemy w he-

micykl, gdzie cesarz, arcyksita, ambasady i »das feinste

Publicum«. Gdy zbliamy si ju do bram tego sacrosan-

ctum, podjeda ku mnie z tyu ks. Stahremberg i grzecznie,

ale stanowczo prosi mnie, abym wzi ten sam odstp

od cesarza Leopolda I., co ksi lotaryski, to jest trzy

kroki w ty. Równie grzecznie i stanowczo odpowiedziaem

ks. Riidigerowi Stahremberg (by jako Graf Rudiger Stah-

remberg jego prapradziadek): »Durchlaucht, dass ist ausge-
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schlossen. So wie der Baron Weckbecker den Kalser Leo-

pold darstellt, so habe ich die Ehre den Konig Johann
den III. darzustellen. Der einzige Platz der mir gebiihrt ist der

rechts vom Kaiser; wenn es aber den Herren nicht passt,

so werde ich jetzt sofort mit meinen Fliigelreitern umkehren
und einfach nach dem Prater reiten«. (Mój ksi! to jest

wykluczone. Tak, jak baron Weckbecker przedstawia cesarza

Leopolda I., tak samo ja mam zaszczyt przedstawia króla

Jana III. Jedynem miejscem odpowiedniem dla mnie jest

to, po prawicy cesarza, jeeli jednak panom to nie doga-

dza, to zawróc z powrotem natychmiast z moj husary
do Prateru). Ksi Stahremberg widzia z pewnoci po
mojej twarzy, e bez wahania gotów jestem to uczyni
i zrozumia pewnie co za wrzaw byoby to wywoao,
a nastrój cay popsuo.

Od tej chwili dali mi ju wity spokój, wnet potem,

mijajc cesarza Franciszka Józefa I., skoniem przed nim
buaw i wyjechaem, dzwonic wci mojem strzemieniem

o strzemi Leopolda I., z hemicyklu.

Teraz zaczy si trybuny zupenie marne, adnych
ju tam grafów ani baronów. Tu ju zupenie wszystko

jedno, jak kto jedzie.

Powrócilimy do Prateru, poegnalimy si z baro-

nem Weckbeckerem i odjechaem z husary tam, gdzie

polskie konie ksinej Sanguszkowej i galicyjskie rozkwa-

terowane. Byem dziewi godzin na koniu, nie zsiadszy

ani na pó minuty. O 6-ej rano siedlimy na konie, o 3-ej

wrócilimy do Prateru. Mona wojny i najdusze marsze

odbywa, a tego nigdy nie przey. Ze wzgldu chociaby
na konia i jego delikatny stosunkowo pcherz, co par
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godzin trzeba zsiada. Bachmat sanguszkowski nic sobie

z tego nie robi, z tak sam fantazy do ostatka prze-

bierajc rasowemi a elaznemi nogami, paradowa i puszy

si jak batalion.

I przy tej sposobnoci przekonaem si, dlaczego chop
polski jest najlepszym jedcem. Mijajc obozy tych grup,

co konno wystpoway, widziaem ludzi spieczonych upa-

em, spragnionych do najwyszego stopnia i zmczonych
ogromnie, co ledwie zsunwszy si bezwadnie z konia,

ochrypym z wyschnicia gosem woali: »Bier! Wein!«

I powouj si tu na wiadectwo kolegi Uziemby i Tet-

majera, e w obozie chopów polskich tak samo spragnieni,

tak samo zmczeni jedcy równie ochrypym ze spiekoty

gosem, ale gosem, w którym czu byo grob: »ej tylko

nie dajcie zaraz!-, woali: »Heu! Hafer!«



ZAKOCZENIE





Zakopane, 1912.

Spisaem te moje wspomnienia, bo majc prawo z czy-

stem sumieniem stan przed opini polskiego spoecze-

stwa, winien jestem nazwisku, które nosz, wypowiedzenia

publicznie prawdy co do tych chwil mojego ycia, które

albo niejasno albo zgoa bdnie w pismach codziennych

przedstawiono.

Wydaj je za ycia, bo tem najlepiej udowadniam,

e nie boj si, aby mi ktokolwiek zarzuci nieprawd.

Rkopis i ilustracye gotowe. — Chwila puszczenia

w wiat mojej ksiki nadesza.

Przed kadem wystawieniem na wystaw powaniej-

szej pracy stale przechodz przez obaw i niepokój co do

jej wartoci, a widz w tej fazie tylko jej sabe strony.

Dzi niepokój mój co do przyjcia, jakie moja ksika

znajdzie, jeszcze wikszy.

Mój wydawca dodaje mi otuchy, ale prosi o »za-

koczenie«. Nie widz si jeszcze w roli starego inwa-

lidy z nog podagryczn, opart na zydlu, mozolnie szty-

chujcego drc rk sowa: Koniec wspomnie «.

Fantazya malarska jeszcze mnie nie opucia, w go-

wie mojej rojno od tematów, które takbym chcia jeszcze

wykona. Moje capo d'opera, da Pan Bóg, przyjdzie dopiero.
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ycie mnie nie zmczyo gorycz ani óci krwi mi

nie zatruo.

Od ludzi wiele wicej dobrego, ni zego doznaem,
a za kad krzywd odpacono mi z nawizk.

Zdrów na ciele i duszy, y i pracowa chc w mo-
jej ojczynie; a moe kiedy napisa jeszcze »Wspomnie
moich cig dalszy.

«
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