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Un homme averti en vaut deux.

P rzysłow ie.

I.
Niech na żadnej k arcie geograficznej nikt nie
poszukuje m iejscow ości, które w opowiadaniu niniejszem oznaczone będą.
Od czasu, gdy geografia została nauką rzetelną,
nie zaś, ja k było daw niej, zbiorem wiadomości, któ
rych dziewięć dziesiątych z gło w y w ietrzały, od cza
su tego ostrożnie z nią być potrzeba. W niniejszem
przeto opowiadaniu, k ry ty k a, je ż e lib y na nie uwagę
zw róciła, niech zw raca uw agę na w szystko, z w y ją t
kiem danych geograficznych. Rzecz działa się— nie
u nas zapewne, ale gdzie?— nie w A zyi chyba, teinbardziej nie w A fryce; w A zyi i A fryce mnóstwo cie
kaw ych znajduje się rzeczy, niem a jedn ak u n iw ersy
tetu ani jednego. W A ustralii uniw ersytet m ógłby
być; nie słych ać w szelako o nim. Pozostaje przeto
albo Europa, albo A m eryka. W jedn ej w ięc z tych
dwóch części św iata dziać się m ogła rzecz, m ająca
ze św iątyniam i nauk styczność bezpośrednią. Europa
albo A m eryka. Nie wiadomo też dokładnie, w któ
rych m ianowicie k rajach znajdow ały się alm ae mcitres,
dające do siebie przystęp m łodzieży p łci obojej i n a 
rodow ości różnych.
Zn ajdow ały się one w m iastach, noszących nazw y

6

starożytne, leżących nad rzekam i, noszącem i nazw y
m itologiczne. Jedno z m iast zw ało się P a lm y ra — le 
żało nad rzeką Styksem ; drugie mianowało się M em 
phis i leżało nad rzeką, nazw aną Letą, dlatego zape
w ne, że p rz ep ły w a ła przez okolice prześliczne, śród
których ludzie, zw łaszcza św ieżo p rzyb yw ający, zapo
m inali o żyw ota powszedniego troskach i kłopotach.
Przecudna to b y ła okolica, nie p łask a, ani gó
rzysta, ale tak ukształtow ana, że się m iało widoki
ro zległe i urozmaicone, z których każdy nadaw ał się
na model dla m alarzy. Tło ogólne stanow iło pasmo
gór, podpierające w idnokrąg i zatrzym ujące obłoki,
które w pewnych dnia porach, oświetlone ukośnie padająeem i promieniami słońca, tw orzyły pyszne ram y
dla ro zw ijających się na w sze strony krajobrazów".
Coś od nich biło rajsk iego, ultra-rom antyeznego, z a 
chw ycającego i zapomnienie sp raw iającego. Dlatego
rzece dano nazwę Lety.
Rozłożyło się nad nią miasto nie w ielkie, ale
szykow ne. Cechy m iało ono kosm opolityczne, to zna
czy, że w niem domy, kam ienice i gm achy, ftzyognom ia ulic i w y g lą d placów podobnemi b y ły do domów,
kam ienic, fizyognom ii ulic i w yg ląd u placów w pierw szem lepszem w ucyw ilizow anym św iecie m ieście.
Pod w zględem tym Memphis nie różniło się od P alm yry, P alm yra nie różniła się od Memphisu. To osta
tnie miało pozór redukcyi tam tej. Memphis było P a lm yrą w m iniaturze, na pierw szy zw łaszcza rzut oka,
i m iniaturą być usiłow ało, biorąc z niej w zory w e
w szystkiem , co m iejskość stanowi. N a wzór je j u rz ą 
dzało się w całym m iejskim aparacie: w handlu i p rz e
m yśle, w stosunkach publicznych, w życiu to w ar z y 
skiem , w porządkach policyjnych, w zak resie eduka
cyjnym . Nie było to je d n a k naśladownictwo ślepe
i niewolnicze. O! nie. B y ła to em ulacya— rodzaj w y 
ścigów, które z jednego w y sz ły punktu i ku jednej
zm ierzały m ecie, a zatem jedn ę przebiegać m u siały
drogę. M emphis m niejsze, przeto lżejsze, pospieszało

na rów ni z P alm yrą, dziesięć ra z y ludniejszą, rozle
glejszą, bogatszą i potężniejszą. P ierw sze liczyło m ie
szkańców parę kroć sto tysięcy głów płci obojej, sta
ły ch i- napływ ow ych . M ieszkańcy n apływ ow i składali
się, naprzód z turystów, ścią g a ją cy ch się dla klim atu
i dla zaspokojenia potrzeb estetycznych, które takiego
w czasach naszych szerokiego n abrały rozwoju i które
w M emphisie zasp o k ajała tanim kosztem natura; n a
stępnie z przybyszów", goniących drogą przem ysłow ohandlową za zyskiem ; w reszcie z m łodzieży płci obo
je j, zapełn iającej niższe, średnie i w yższe szkoły,
wznoszące się na każdej niem al ulicy.
Szkół nie brakło rodzajów" w szelakich . Na k a 
żdej niem al ulicy, wśród napisów" i Rzyldów, gło szą 
cych: „T u stroje dam skie,” „T u m o d y,” w idn iał na
budowli odosobnionej jed en z napisów następujących:
„ Szkoła elem eu tarn a,” „O gródek d zie cię cy ,” „S z k o ła
gm in n a,” „S z k o ła gm inna w y ż sz a ,” „K o le g iu m ,” „ L i
ceum ,” „S z k o ła panieńska,” „S z k o ła pan ieńska w y ż 
s z a ,” „S z k o ła p rzem ysło w a,” „S z k o ła sztuk i rz e 
m io sł,”
„S zk o ła niedzieln a,”
„S z k o ła w ieczorn a,”
„S zk o ła handlowra ,” etc., etc., etc. B yło tego mnóstwo
ogromne, i nie w szystkie szko ły rozpoznać się daw a
ły w ed le napisów. N apisy znam ionow ały jeno niższe
i niektóre średnie. Na wTyższych nie figu row ały, ale
zato w yższe z a lec ała struktura, odznaczająca je wśród
innych gm achów pięknością i pow agą. C elow ał tern
m ianowicie uniwersytet, w znoszący się na w yżyn ie,
górującej nad m iastem , osłoniony kolum nadą, zaopa
trzony w p e ry sty l szeroki i nie przeciążony tem i ozdo
bami, któremi architekci brak stylu m asku ją. A rch i
tektura w szechnicy, trzym ana w stylu poważnym , su 
rowym , nie goniącym za efektem , dlatego w łaśn ie
efekt sp raw iała. U niw ersytet stanow ił niby środek
ciężkości m iasta; w idzieć się d aw ał z każdej niem al
ulicy, ja k Ateńczykom Parthenon, i posiadał fasadę,
m ającą praw o do nazw y Hekatompedonu. W ygląd ał
w spaniale, im ponująco, w ram ach zieleni, dokoła go
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otaczającej i w yo sabn iającej. Od m iasta oddzielały
go ogrody , i p a rk i:— ogrody, stanow iące naukow ą dla
botaniki pomoc; parki, w których szeregi drzew, w y 
tyk ających a le je, tw orzyły ornament żyw y dla posą
gów , w yobrażających mężów, zasłużonych w nauce
i literaturze. W jedn ej alei szeregow ali się filozofo
w ie, w drugiej historycy, w trzeciej poeci, w czwartej
m atem atycy, dalej naturaliści, praw nicy, lekarze. A le
je w edłu g nauk się z w a ły i w promieniach dośrodko
w ych sz ły ku gm achowi, który dwoma frontam i z w ra 
ca ł się w dw ie św iata strony: jednym na wschód,
drugim na zachód. Przed frontami ro zlegały się obszer
ne dziedzińce. Na jednym , pośrodku, sta ł kompas; na
drugim ogrom ny model system u słonecznego, przed
staw ia jący słońce i k rążące dokoła niego planety w ru 
chu, skróconym proporcyonalnie do ruchu rzeczyw iste
go. Z tym parkiem , z temi ogrodami, z posągam i
i modelam i, dalej z biblioteką, muzeami, gabinetam i,
laboratoryam i, uniw ersytet stanow ił całość odrębną,
cicitatcm in civitate, a raczej św iątynię, w której nau
kę czczono i uprawiano i która nadaw ała ton miastu
Memphis, położonemu nad rzek ą Letą, o p ływ ającą uni
w ersytet od strony północnej, zajętej przez ogrody
botaniczne. Za rzeką, przez którą przerzucony b ył
w sp an iały most żelazny, w znosiły się dwra gm achy, do
w szechnicy należące: szkoła chemiczna i szkoła m e
dyczna. Z pierw szej w y su w a ł się do góry komin, m a
ją c y pozór kolum ny pam iątkow ej; drugą cech ow ał o l
brzymi H ippokratesa posąg, w yob rażający grupę, w któ
rej rodzic nauki lek a rsk iej, przedstaw iony pod posta
cią starca, opierał się na H ygiei, m łodej, zdrow ej,
siln ej i w esoło na św iat spogląd ającej niew ieście.
Zdaje się, że pom ysł do grupy tej, łączącej lekarza
i lekarkę, powzięty b y ł nie bez inteneyi, tłóm aezącej
się prawam i, którem i się uniw ersytet rządził.
S ta ł on otworem dla płci obojej. Po audytoryaeh
ławTki zajm ow ali przedstaw iciele i przedstaw icielki ro 
dzaju człowieczego, p ierw si wr w ięk szej, drugie, luboó
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w m niejszej ilości, ale zato w jak ości w idnej, odbi
ja ją c e j jasno na szarem tle m ęzkiej m łodzieży. N a
tle owem w y g lą d a ły one, niby kwiatki, niby prom yki—
kwiatki, gdy się je rozpatryw ało w edle pow ierzcho
wności ogólnej, prom yki, gdy o nich sądzono w e d łu g
oczów.
AchI oczy— niew ieście, dziewicze oczy!...
Dziekan jednego z fakultetów paryzkich, gdy mn
się przedstaw iła upraw niona do pobierania nauk wr uni
w ersytecie słuchaczka, która n ajpierw sza progi sanctu dn u m „w yso kich nauk” (des hautes études) przekro
czyć m iała, w stępu jącej odmówić nie m ógł, ale się
o fakultet zatrw ożył:
— Nie wiem i odgadnąć nie umiem, ja k panią
przyjm ą koledzy... Trzeba środki ostrożności przed
sięw ziąć... ale. . ja k ie?.,.
M yślał czcigodny mąż, m yślał, i tak w re sz c ie
środki owe sform ułow ał:
— Zasłan iaj pani w oalką oczy.
Staruszek zn ał w p ły w oczu niew ieścich, w yprom ieniających czar, d ziałający szczególniej na tych, d la
których dość' w czepek ubrać kolano, ażeby się zako
chali.
Czyż pieśni m iłosne nie brzm ią ch w ałą oczu,
skargam i na oczy?
„Ach oczy, oczy, oczy błękitne!...

w yście zgubiły m ołojca!”

Dzięki oczom, kobiety przezw aćby należało k w ia
tami promiennem i. P osiad ają one w łasn ość nietylkopodobania się, ja k kw iaty zw yczajne, niefylko zachw y
cania, ja k k w iaty nadzw yczajne, ale oraz spraw ian ia
dystrakeyi za pomocą pewnego rodzaju elektro-m agnetycznych prądów , w strz ą sa ją cy ch nerw ow ym dw u
dziestoletnich kolegów system em . Czynnikami p rą 
dów tych są promienie, w ychodzące ze źrenic niew ie
ścich i uderzające o źrenice m ęzkie. Te ostatnie p e ł
nią w razie tym funkeyę pryzm ,- w ytw arzających w i-
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•dma spektralne w wyobraźni m łodzieńczej. Ztąd dystra k cy a — psycho-fizyologiczny fenomen, którego nau
k a nie analizow ała jeszcze. Je s t to temat, czekający
n a rozpatrzenie i zgłębienie, n arzu cający się uczonym
z powodu pom ieszania płci na ław ach uniw ersyteckich.
Do tematu tego odnosi się niem ałej w agi zapytanie:
cz y i o ile owe widm a spektralne przyczyn iają się do
postępu naukowego i wogóle podniesienia poziomu
um ysłow ego? Odpowiedź na zapytanie to da doświad
czenie, któremu poddały się uniw ersytety rozliczne;
a m iędzy innemi m em fiski i palm yrski.
W Memphisie po w akaeyach r. 188 *-go zjechało
się do uniw ersytetu z krajó w różnych m łodzieży huk,
praw ie dwa razy tyle, co w roku poprzednim. Śeią-gała j ą sław a w ykładu profesorów , zajm u jących k a 
ted ry głów ne. K ażd y w yd ział posiadał parę znako
mitości, p rzy których grupow ali się profesorow ie nad
zw yczajni i docenci, w sp ó łu b iegający się pomiędzy
sobą o w artość treści i pouętność form y. W ziętość
ic h rosła, ro zgłaszała się i w ytw arzała m agnes, po
ciąg ają cy młodzież z bardzo daleka. U n iw ersytet przez
to w y k ie ro w a ł się na m iędzynarodowy. W audytoryach
brzm iał ję z y k w ykład ow y; na kurytarzach atoli, na
gankach, w alejach parkow ych i ulicach ogrodowych
•słyszeć się d aw ały m owy w szystkich praw ie narodów,
■w których łonie nurtow ała wr w iększym lub m niejszym
stopniu żądza w iedzy. T w o rzy ły się, w przerw ach
pom iędzy w ykładam i, gru py narodowościowe, zażyw a
j ą c e przechadzki w cieniu bądź platanów, bądź k a
sztanów, lub też zajm ujące ła w k i podwójne, ustawione
pomiędzy drzewam i. Tu słysz eć się daw ał ję z y k an 
g ie ls k i, tam w łoski, gdzieindziej francuzki, hiszpań
sk i, grecki, niem iecki, rum uński, w ęgierski, w reszcie
polski.
W szyscy traktow ani byli w un iw ersytecie mera■fiskim na rów nej stopie, i, je ż e li zachodziła różnica
ja k a , to ta jeno, która ludzi w szędzie różni: stopień
zam ożności. Istn iała ona jed n ak w m ieście, w któ-
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rem na ich użytek m agazyny w w itrynach w y sta w ia ły
drogie tow ary, cukiernie i kaw iarnie szyk o w ały p rzy
sm aki, restau racye przysposabiały w ytw orne jad ło i na
poje, teatry w y s ila ły się na w idow iska, rozm aici przedsięb iercy w yszu kiw ali sposobów, m ających dogodzenie
im na celu. Różnica ta atoli n ikła w murach uni
w ersytetu. W obliczu nauki pan ow ała rów ność abso
lutna i bezwzględna; w obec niej nie było bogatych, nie
było ubogich, najm niejszego znaczenia nie m iały: na
rodowość, ród, stanowisko społeczne, prezen cya, płeć
w reszcie. D la w szystkich bez w yjątk u otwarty b ył
przystęp do stołu, na którym podawano rezultaty prac,
dośw iadczeń i poglądów m yślicieli św iata całego od
czasów n ajdaw niejszych.
W wym ienionym pow yżej roku m łodzieży płci
obojej staw iło się dużo w dniu, poprzedzającym roz
poczęcie w ykładów . B y li to nowi rekruci, daw niejsi
bowiem słuchacze, wiedząc, że nie m ają po co p rz y 
chodzić, korzystali z ostatniego dnia w akacyj i jedn i
pozostaw ali w m ieście, inni na prow incyi, inni znów,
7, dalszych okolic, znajdow ali się w wagonach kolei
żelaznych, w pociągach, które w ieczorem do Memphisu
przychodziły. Ci, co ku rytarze gm achu u n iw ersyte
ckiego i park zapełn iali, byli to, je ż e li nie w szyscy,
•■to po n ajw iększej części, nowi, czyniąc^ rekonesans
i z b ie ra jący inform acye. B yło ich pełno. K rą ży li
grupam i po kilku, b łądzili i rozpytyw ali, z w ra ca jąc
się jedn i do drugich, na chybił trafił. N ajczęściej ten,
któ ry o niczem nie w iedział, zaczepiał tego, co nie
w iedział rów nież o niczem.
— Panie, czy k u rsy rozpoczynają się ju tro?...
— Z d aje się...
— Zkąd pan o tern w iesz?...
— W dzienniku w yczytałem ...
— I ja m czytał w dzienniku...
— A zatem tak być m usi...
— Zapew ne, a le... trzebaż się przecie przedstaw ić
i na w yd ział zapisać.
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— Trzeba... ta k ...— brzm iała odpowiedź.
— W ięc pan nie w iesz?...
— Nie w iem ...
— Zkądby się o tern dow iedzieć!...
Takie, ja k pow yższa, rozm owy pow tarzały się co
ch w ila na kurytarzach, krzyżujących się poczwórnie
i posiadających drzw i w rów nej jedne od drugich od
legło ści, które b y ły zam knięte i nad którem i w idn iały
rzym skiem i liczbami w ypisane numery, a pod niemi
napisy: Filozofia, Literatura, H istorya, Praw o, Mate
matyka, Nauki przyrodnicze, F iz y k a i t. d. Grupy
od czytyw ały numery i napisy. Nie m ów iły one nic
w m ateryi, która w szystkich in teresow ała. W reszcie
tra fił się napis, który jedna z grup spostrzegła: „S e k retaryat uniw ersytetu .” Wiadomość o odkryciu tern.
obiegła kury tarze i ściągn ęła grup k ilk a przy drzwiaćh
sekretaryatu. Mężczyźni przysunęli się bliżej, kobiety
stan ęły dalej. Przypatryw ano się napisowi z w y r a 
zem zapytania w oczach. Sek retaryat?... Nie umianosobie zdać spraw y z atrybucyj tego biura. Ażeby się
o tern dowiedzieć, n asu w ał się sposób jed en prosty:w e jść i zapytać.
— Zapytać?...
Każdem u niem al i każdej w yraz ten w m yśli
zaw itał i długo po mózgach się w ił, aż znalazł się j e 
den śm ielszej natury, który palec zg ią ł i w e drzwi
zapukał.
Ze środka odpow iedziała— cisza.
— A no, je sz c z e !...— ktoś się odezw ał.
Powtórne pukanie nie sprow adziło rezultatu in 
nego.
— M ocniej!,..
M ocniejsze pukanie przekonało, że w se k re ta ryacie niem a nikogo. Sprow adziło to kręcenie klam 
ki. Drzwi na głucho b y ły zamknięte.
— Otóż w tym M em fisie porządki!... — słyszećsię dał głos. — U nas .in aczej... U nas na tydzień,
przed rozpoczęciem kursów biura uniw ersyteckie fun k-
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•cyonują, studenci się zapisują, rozpisu ją, w p isują, p ła 
c ą , dokumenty sk ła d a ją ... w iesz, czego się trzym ać...
Tu zaś?... Ju tro kursy, a my, ja k w lesie... T ak ie
porządki!...
Po im pretacyi tej, grupy odedrzwi sekretaryatu
jed n a po drugiej odchodzić zaczęły. N iektóre po scho■dach w e szły na piętro, inne w y sz ły do parku. Jed n a
z tych ostatnich, złożona z trzech panien, skierow ała
się w a leję, p row ad zącą ku bram ie wchodowej, i je -dna z nich odezw ała się:
— P ętlick a by nas
poinform owała...
P rz y jść
obiecała i nie p rzyszła...
— Ja m się je j nie spodziew ała...— rz ek ła druga.
— O biecała przecie...
— Obiecać to rzecz jedna, dotrzym ać, druga...
Rozumiem, czemu nie dotrzym ała...
— Czem u?...— odezwało się zapytanie.
— W ystaw ić się nie ch ciała...
— A l... otóż on a!...— z aw o łała jedna, w skazu jąc
p araso lk ą.
A le ją od bram y wchodowej szła kobieta szyko
w n a, dobrze zbudowana, rucham i m łodość zdradzająca,
zasłoniona po usta w oalką, zaw iązaną na głow ie, o k ry 
tej czarnym , słom ianym kapeluszem .

II.
T rzy panienki p rz y sp iesz y ły kroku i wnet zna
la z ły się w obec tej, którą n azw ały P ęth ck ą i która
-się tak w sam ej rzeczy nazyw ała.
— D zień dobry, dzień dobry...
— C óż?...— zaczęła n ow oprzyb yła.— Podoba wam
się tu, moje panie?...
— B y ły ś m y w środku— odparła je d n a — i niczegośm y się dowiedzieć nie m ogły...
— A czegóż wam potrzeba?...
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— Z apisać się, pap iery złożyć...
— Iii... na to będzie je sz cz e czas... M acie przed
sobą m iesiąc cały...
— Ju tro jed n ak?;..
— Co jutro?
— K u rsa się zaczynają...
— W ięc cóż z tego? Pójdziecie na k u rsa i w y 
bierzecie sobie potrzebne...
— P otrzeb n e?...— zap ytała jedn a.
— Ju ż ci... Je s t dużo niepotrzebnych... N a nie
potrzebne czasu, tracić nie w arto... J a to wiem na
palcach...
— Ja k ż e to ?...— odezw ała się jedna.
— Ezecz prosta... U czysz się na to, żeby egza
min zdać i stopień otrzym ać. P raw d a?...
— A no...— odpow iedziała zapytana tonem, który
zdradzał przekonanie nieśw iadom e. A tak...
— T ak... A w ięc... A le ... — przerw ała sobie
panna P ętlick a — czemuż stoim y?... Siadajm y, m oje
pan ie...
— M ybyśm y się poinformować ch ciały...
— W ięc dobrze... W ięc inform ow ać będę, ale
siedzący.
Nikt mi nie p łaci zato, żebym stała...
Ostatnie w y ra z y rz e k ła i zaśm iała się głośno.
Widocznie m iała je za dowcip, który się je j sam ej
przedew szystkiem podobał i na którym nie poprzesta
ła , albowiem zapytała:
— Może moje panie płacone są za stanie? co?..
— N ie...— odpow iedziała jedna, blondynka, przystojniutka, szykowna, z krótko ostrzyżonem i w łosam i,
w kapelusiku m ę z k im ,'w żakieciku przykrojonym tak,
żeby m ógł chłopcu za palto służyć, i w spódniczce
gładkiej, m ającej zdaleka pozór odzieży m ęzkiej.
— Je ż e li nie, w ięc... siadajm y, m oje panie...
Ot— ręką w sk a z a ła — ła w k a darem nie stoi... Na co ma
stać darem nie!... Chi, chi, ch i!...— znów się głośno z a 
śm ia ła.— Siad ajm y...
C ztery panienki z a ję ły ław k ę, za którą sta ł po

s ą g Ju s s ie u ’ go. Panna P ętlicka, sadow iąc się pośrod
ku, o bejrzała się i zaw ołała:
— O! Ju ssieu ... Dobrze, że kam ienny...
Znów się zaśm iała i tak uw agę sw o ją w ytłóm aczyła:
— G dyby nie b y ł kam ienny, ciekaw a rzecz, eob y o nas pow iedział... D ziw iłby się...
— C zem u ?...— z ap ytała błondyneczka.
— Jakto czem u!... P atrzyłb y na w as, m oja pani,
i nie w iedziałby, czy to chłopiec, czy dziew czyna...
W yrazom tym tow arzyszył śmiech głośny.
— I dziw iłby się, i może by się przez lupę chciał'
rozpatrzeć, ażeby gatunek poznać... Cha, cha, cha!.,..
Ju ssieu , o! ten kam ienny, lupę do oka przykład a i n a
w as, panno Zaw iiska, patrzy... B yło b y to paradnie...,
cha, cha, cha!.., C zyby też poznał?...
T ej, do której się u w agi panny P ętlickiej z w ra 
cały, sło w a te trochę nie w sm ak poszły. P rz yb ra ła.
ininkę seryo i odrzekła:
— M niejsza o to... M ybyśm y wiedzieć chciały,,
ja k się zapisać...
— Ja k ? ... Ot tak: zapisać się i kw ita .. To...
to nic...
— K iedyż w szystko zam knięte...
— W szystko się otworzy jutro, i od ju tra sięzacznie, ja k pan Robert powiada, heca.
— Co za pan Robert?...
— K o leżka, proszę pani, koleżan ka... a nie,
przepraszam , kolega ca łą gębą... N azyw a w y k ład y
profesorów hecą, no — i powiedzieć nie można, żeby
nie m iał racyi...
— Czy nie Robert K orb icki?... — zap ytała jedn a
z dwóeh szatynek, w ysm u kła, po kobiecem u skromnieubrana i w cale przystojna dziew eczka.
— K o rb ick i...— odpow iedziała panna P ętlic k a.—
Znacie go, pani m oja?
— T ak... trochę...
— S ły sz ała m — podchw yciła druga szatynka,.
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przysadkoym ta i starsza — że zadaw ał szyku w K r a 
kowie.
— Chyba to teu sam ... On w łaśn ie do szyku...
— Chłopiec m ajętny.
— I nie głupi...
— A powiada, że w y k ład y profesorów to h e
c a ...— zau w ażyła blondynka.— Inaczej się o u n iw ersy
tec ie mem phińskim w y ra ż a ją pism a...
— Pism a!... — podchw yciła panna Pętlieka. —
Alboż to pismom w ierzyć m ożna!... J a im nie w ierzę
na panny M aryanuy w ło sek, ja k powiada pan R o 
bert.
— A leż... h eca !...— zaprotestow ała panna Z aw ils k a .— Chyba, że to przesada...
— Je s t w tem przesady trochę, to praw da, ale
trochę tylko, boć ta ca ła nauka byłaby w arta tyle, co
nic, gdyby chleba nie daw ała... Aha! Wiem ja , p a 
nie moje, gdzie rak i zim ują... Chw ytałam się 'wszyst
kiego: szycia, prania, uczenia dzieci, m uzyki, śp ie
wów , m alarstw a, i w szystko się, ja k powiada pan Ro
bert, psu na budę nie zdało... Jed n a zostaje tylko
m edycyna, którąbym z ochotą praktykow ała bez nau
ki, gdyby zato ludzi po w ięzieniach i sądach nie cią 
gan o...
-r- Bez nauki m edycynę praktykow ać?... — ode
z w a ła przysadkow ata sztatynka, która słu ch ała w sz y st
kiego z uw agą.
— O wa!... czy to się nie robi?... A ja k prakty
kow ali lekarze, kiedy je sz cz e na św iecie ani uniw er
sytetów , ani szkół, ani szkółek nie b yło?... Praktyko 
w ali i leczyli... L eczą i teraz tacy, którzy nie w ie
dzą, ja k w y g lą d a ją progi u n iw ersyteckie... A le, uczyć
się kazano, w ięc niem a co. Dopuszczono do uniwer^"
sytetów nas, kobiety, w ięc czem użby się o dyplom le 
karski nie starać?... Sześć lat przysiedzenia fałdów , dla
pozbycia się egzam inów, i kom edya, ja k powiada pan
Robert, skończona...
, .
— To, co pani m ów isz...— zaczęła szatynka.

— A cóż j a mówię takiego liadzwyczaj
— Nie nadzw yczajnego, ale mało z ach ęcają
cego...
— Ach!.... — podchw yciła. — Niby to zachęcania
ja k ieg o potrzeba!... Ciągnie, m oje p a n ie ,' bez zachę
cania żadnego... niepraw da?... P rzysięgłab ym , że do
żadnej z w as rodzice nie m ów ili: „L eosiu , czy M ał
gosiu, idź, m oje życie, na u n iw ersytet?...” Co?...
N a zapytanie to odpowiedziało m ilczenie.
— A p raw d a!...— rz e k ła panna P ętlicka.
— Ja k ż e p an i?...— zagadnęła jedn a.
— O! ja , m oje panie, co innego... Naprzód, nie
m iałam kogo pytać: rodzice mnie odum arli... K o łata 
łam się po św iecie sam a, nie m iałam szczęścia ani do
zarobków, ani do ludzi... Chciałam się w ydać, m yśląc
sobie, że j a komuś, ktoś mnie na coś się przyda; nikt
mnie w ziąć nie ch ciał...
To m ówiąc, ja k b y na uspraw iedliw ienie siebie
i ludzi w e w zględzie sw ego zam ążpójścia, podniosła
woalkę i pokazała oblicze, nacechow ane piętnem b rz y 
doty w yjątkow ej. Nos m iała tak przypłaszczony, że
środek jego schodził niżej policzków i form ow ał
zagłębienie zam arkowane grubemi nozdrzami i buław eczkow atym końcem nosa; usta szerokie i m ięsisto;
policzków owal cofnięty w ty ł i skrzyw iony; oczy po
dłużne, jedno od drugiego w ięcej, niż potrzeba, odda
lone; czoło płaskie; w szystko to oblane w yrazem s ło 
dyczy, okraszonej uśmiechem, którego widok spraw iał
zdziwienie i w y w o ły w a ł zapytanie: ja k taka brzydka
istota śm iać się może? Uśm iech ten b y ł do je j obli
cza przywartym w isiał na niem w iecznie, ale niby m a
ska. Nic do zarzucenia nie było budowie je j ciała,
ani ukształtow aniu gło w y, budowie i ukształtowaniu,
któreby rzeźbiarzow i za model służyć m ogły. Nadto
m iała włosów’ porost bujny i zęby w łasn e i zdrowe,
a le w ielk ie, ja k u konia, naprzód podane i pokazują
ce -się^ w całej okazałości razem z dziąsłam i, ile razy
B iW io te k e . — T .
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się zaśm iała. A śm iała się co moment, czy było czego,
czy nie było. Roześm iała się i teraz, gdy w y rz ek ła :
„N ik t mnie w ziąć nie ch cia ł.”
— Cha, cha, cha!... cóż począć m iałam ? — c ią 
gn ęła.— Posłuchałam m ojej ciotki, która je s t sażfam ą,
i nieźle je j się w iedzie... Poszłam na uniw ersytet...
— W szakże pani na m edycynie... — w trąciła j e 
dna z siedzących na ław ce.
— B a... Bo lepiej być m edycynierką, aniżeli
aku szerką... w ięcej honoru... Cha, cha, cha!... Jab ym
się tam bez honoru obeszła, gdyby nie to, że razem
z honorem honorarya płyn ą i, gdy napłyną, to mnie
przecie ktoś w eźm ie...
Z aśm iała się, pow iodła z podełba po tow arzysz
kach okiem i zapytała:
— Cóż moje panie na to?...
Blondynka ram ionam i w zru szyła; jed n a z szaty
nek uczyniła toż sam o; druga się odezw ała:
— Pani-bo się tak w yrażasz...
— Ja k ? .., co?... W yrażam się tak, bom w eredyczka, praw dę mówię i o nic nie pytam . U innie,
co w m yśli, to na język u ... Chce m i się za mąż,
i ot... A wam , m oje pan ie?...— zapytała znienacka.
— Hm?... no... nie teraz jed n ak... — bąkanym
sposobem odpowiedziała jedna.
— A teraz, co?...
— U czyć się chcem y.
— Na co?...
— N a to, ażeby... hm...
— N o?...— nalegała.
— Pom agać cierpiącej ludzkości...
— Ta, ta, ta... cha, cha, cha... W as tak ludz
kość, a do tego cierpiąca, obchodzi, tak, ja k pan "Ro
bert powiada, p sa z przeproszeniem , p iąta noga...
— P an i!...— tonem oburzenia podchw yciła blon
dynka.
— No, a cóż!... Może nie?... W y, moje panie,
nie w iecie nawet, co to je st ludzkość cierpiąca...
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— Chorzy... czyż nie cierpią?...
— Zapew ne, ale cierp ią i nie chorzy...
— W iem !...— podchw yciła blondynka.— C zw arty
stan...
— Hę, hę, hę, hę... — zaśm iała się, w szystkie
na p rzegląd w y sta w ia ją c zęby, panna P ę tlic k a — Ja k iś
m oja pani, nagadał ci o tym sław etn ym stanie stu
dent, albo gim nazista siedm ioklaśnik i nawyet ci o tem
dał broszurkę, z której przeczytałaś dw ie stronnice
z początku i siedm w ierszy p rzy końcu... No i w iesz...
i j a wiem tyleż, ale wiem i o tem je sz cz e, że cier
piąca ludzkość to my, kobiety, a dlaczego?... dlatego,
że na każde sto ludzi nas o trzy za w iele... T rzy na
sto, trzydzieści na tysiąc, trzysta na dziesięć tysięcy,
trzy tysiące na sto tysięcy, i tak dalej, i tak d alej...
Gdybyśm y b y ły w szystkie piękne, ja k W enera, dobre,
ja k anioły, rozumne, ja k król Salomon, i bogate, ja k
córki Rotszylda, to i tak je sz cz e dla trz e c h ,n a sto
zabrakłoby na św iecie m iejsca... Ot, co... Czy je s t
na to rada ja k a ?...
— A je st!...
— E m ancypacya?... co?... — zaczęła tonem półdrw iącym . — Zaw szeby na sto, trzy em ancypantki na
lodzie zostały... Na to żaden student, ani nawet ża 
den siedm ioklasista nie poradzi, i nie pozostaje nic
innego, tylko każdej, coby nie chciała być jedn ą
z tych trzech, pchać się, ażeby przepchać i m iejsce
sw oje zają ć... Otóż ja to w łaśn ie robię... Pcham się
pomiędzy trupy, pom iędzy studentów, pomimo profe
sorów, przez audytorya, laboratorya, prosektorya, g a 
binety, kliniki, ale, gdybym ze sto tysięcy rubli na
drodze znalazła, albo w ielk i los na loteryi w y g rała ,
na workubym sobie ot tak — podniosła się nieco i uno
siła — usiadła, i na sądzonego czekała...
— Pani-bo całe zapatryw anie się sw oje na zam ążpójściu opierasz... — odparła przysadkow ata sz a 
tynka.
— Czy to źle?
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— Ź le... nie; można się jedn ak bez pójścia zam ąż obejść...
— Można... zapewne, je ś li nie sposób zrobić
inaczej...
— Z nas żadna nie m yśli o tem... — dorzuciła
blondynka.
— I dlategoś się, moja pani, za chłopca prze
brała...
— Nie dlatego...
— Ani w m yśli twojej postało, że ci w tem
przebraniu do tw arzy...
— N ie postało...— odparła panna Z aw ilsk a z p rz y 
cisk iem .— M ogłabym przysiądz...
— M ogłabyś, temu nie przeczę, bo w as było
dwie: jed n a panna E m ilia Z aw ilska przed zw iercia
dłem, a druga panna E m ilia Z aw ilska w zw ierciadle...
K tóra z w as m yślała, to rzecz bardzo do odgadnięcia
trudna... Pom iędzy wam i dwiem a siek ierk a utonęła
i na wierzch w yp łyn ie na... hecach...
— Na jak ich ...
— Cha, cha!... Ona pyta: na jak ich ?... Na ja kicliże!... Ju ś c i nie w cyrku, tylko w uniw ersytecie...
Bo wyobraźcie sobie jeno, m oja pani: siedzisz na ław ce, a przed tobą siedzi jeden , drugi, dziesiąty mło
kos, za tobą siedzi jeden, drugi, dziesiąty m łokos, na
prawo siedzi jeden, drugi, dziesiąty m łokos, na lew o
jed en , drugi, dziesiąty młokos, m łokos tu, tam, w szę
dzie m łokosów mnóstwo, patrzysz na nich, ocierasz
się o nich, w ięc, żebyś nie wiem ja k oczy przym ru
żała i u szy na to, co . profesor z katedry trzepie, n a 
staw iała, krew w tobie, m oja pani, zagra i... siekierk a
w yp łyn ie...
— Pani nas przerażasz... — odezw ała się szczu
pła szatynka.
— Mówię ja k je st, inform uję w as, moje panie,
i inform uję rzetelnie... P ią ty ju ż rok w ycieram sobą
kąty u n iw ersyteckie; przed mojemi oczym a przesunęło
się dużo studentów i studentek, znam w ięc ten interes
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na palcach... o! znam, studentki szczególniej... Poco
się one cisn ą?...
— A pani, panno Ju styn o?
— J a co innego... M ówiłam ju ż o sobie... T e 
raz coś o siostrzyeach moich powiem ... Czy w olno?...—
zapytała.
— A leż prosim y...
— Uprzedzam , że m ów ić będę bez ogródek.
— I owszem.
— Ju ssieu nie s ły s z y — w sk a za ła na posąg i ro 
ześm iała się — drzewa, choć sły sz ą , nikomu nie po
wtórzą, bo nie są takie niedyskretne, ja k trzcina kró 
la M idasa— roześm iała się — a w y, moje panie, ja k się
wam podoba: rozpowiadajcie, je ż e li zechcecie, co odemnie u sły sz yc ie...
Chustkę z kieszeni w ydostała, nos sobie u tarła
i tak zaczęła:
— K obiety w stępu ją do uniwersytetów dla roz
maitych powodów; jedn e na przekór mężczyznom, dla
pokazania, że i one to samo potrafią; takich jednak
m ało; te pow iadają, że w alcz ą o praw a kobiety...
W alczą w rzeczy sam ej, szarpią się, hałasu dużo
sp raw iają, i w końcu, albo na tuberkuly um ierają, a l
bo zamąż w ychodzą i oręż sk ład ają... Drugim się
postudentować chce, postudentowae, to je st, zabaw ić
się w burszenteryę, śpiew anie gaudeamus, socyalizm ,
anarchizm , palenie papierosów, krajan ie trupów, zda
w anie egzam inów i czytanie dokumentów społecznych...
Takich dużo, ale w ięcej je sz cz e takich, co sam e nie
w iedzą, po co p rzyjech ały... Ja k iś je w iatr p rzyn iósł...
„Pocoś p rz y je c h a ła ?” — pytasz. „N auczyć się cze
g o ś” — odpowiada. A że znaczna część uczy się, ja k
ja , dla chleba i dlatego na m edycynę idzie, w ięc
i one m edycyny się chw ytają, ta zaś i owa w cią g a
się, osw aja, propedeutyczny egzam in zdaje i na d y 
plom haruje... W reszcie studentek rodzaj je sz cz e j e 
den je s t ten, co przyjeżdżają w nadziei, że wśród
studentów sw ego sądzonego zn ajd ą... A le te się gru-
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bo m ylą... To trudno... Studenci się na m ężów uie
kw alifiku ją, a to dlatego, że ci, co się pilnie uczą,
uczą się dla ehleba, którego im studentka nie zap e
wni; ci, którzy uniwersytet dla szyku przechodzą, nie
głupi do studentek się przyznaw ać; ci zaś, którzy się
uczą dla nauki, o!... takiemu na nosie siadaj, on cię
nie spostrzeże, wpatrzony, ten w swój m ikroskop,
tamten w sw o ją hypotezę, ów w .ja k ą ś form ułę...
0 ... Opowiedziałam wam tedy, moje panie, w szyst
ko... D ałam wam inform aeye dokładne, w ięc teraz,
pytam w as: pocoście p rzyjech ały?... czy po to, ażeby
„w a lc z y ć ” , czy żeby sobie trochę „postudentow ać",
czy żeby się „czegoś nauczyć” , czy żeby się zamąż
pow ydaw ać?...
*
Na zadane w ten kłopotliw y sposób zapyta
nie panienki
odpowiedzi na prędce
znaleźć nie
um iały.
— P rzyjech ałyśm y — zaczęła jed n a — bośmy gim nazya pokończyły i dalej uczyć się chcem y...
— Słuszn ie... m acie prawo; czemuż nie korzy
stać? Gdyby się jed n ak której z w as, po skończeniu
gim nazyum , trafiła b yła p artya odpowiednia, b yłab y
nie p rzyjech ała...
Je d n a z szatynek, a m ianowicie sm ukła, pokraśniała, odchrząknęła, coś pow iedzieć ch ciała — i nic
nic pow iedziała.
— Koniec końców, p rzyjech ałyście i na— tonem
zapytania rz e k ła — m edycynę idziecie?
— N a m edycynę... — odpow iedziała jed n a za
w szystkie.
— Je ż e li się z nią chcecie załatw ić prędko,
w yb ierajcie sobie przedm ioty te tylko, które do eg za 
minów potrzebne, a zatem (na palcach liczyć zacżę^
ła j: anatomię, fizykę m edyczną, chem ię m edyczną,
botanikę, anatom ię porównawczą; tej ostatniej w y 
m agają nie w iedzieć dlaczego, w ym agają jednak,
w ięc...
W ywód je j dalszy, tyczący się przydatności
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przedmiotów w ykładanych, przerw ało n agłe zatrzym av nie się przed ła w k ą ja k ie jś młodej damy. Dam a ta,
kierunku od bram y wchodowej do uniwersytetu,
przeszła b y ła ju ż raz, następnie w kierunku odwro
tnym p rzeszła po raz drugi. Panny, ław k ę pod po
sągiem Ju ss ie u ’go zajm ujące, zau w ażyły ją . W y glą 
dała— ja k się to mówi— po światowemu. „S u k n ia na
niej, ja k na pani” — c a ły je j szyk powierzchowny
zdradzał sferę tow arzyską w yższą. Pachniało od niej
subtelnie i jaśn iało elegancko. K rój je j odzieży i g a 
tunek dodatków takich, ja k koronki, rękaw iczki, k a
pelusz, parasolka, zegarek, trzym ana w ręce ćw iartk o 
w a teczka, trzew iki w reszcie, św iadczyły, że w sz y st
ko to pochodzi z zakładów najpierw szych, każących
sobie płacić bardzo drogo. Dam a ta m łoda — może
panna, może mężatka (to się po niej poznać nie da
w ało od pierw szego oka rzutu) — uderzała je sz cz e
niepospolitą pięknością, którą uw ydatniały i akcento
w a ły otaczające ją ram ki elegancyi, trzym anej w to
nie powszednim. Nie b yła ona w ystrojona, ale odzia
na, ja k się w ielk ie panie odziew-ają na codzieu, ja k
w y je żd ża ją na spacer lub z w izytam i, albo do m aga
zynów po sprawunki. Pojaw ienie się je j w' alei zdzi
w ienie n ie jak ie spraw iało. Poco ona tu? W yglądała,
ja k k rólew na albo księżniczka, je ż e li ju ż nie bankierówna lub bankierow a może, n ależąca do najw yższej
baronii, finansowmj sfery, która się przypadkiem do
uniw ersyteckiego zab łąk a ła parku. Zabłąkan ie się
w idzieć na niej daw ało, p ierw szy raz bowiem szła
prędko, ja k b y do świadom ego zm ierzała celu; w racała
jedn ak powmlnie; obecnie chód je j zdradzał wahanie
się: zatrzym yw ała się i oglądała, nasłu ch iw ała niby,
w reszcie przed siedząeem i na ław ce czterem a panna
mi stanęła.
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III.
P o jaw ienie się młodej dam y przerw ało rozmowę
w punkcie interesującym . Panna P ętlicka oczy na nią
podniosła i w oalkę na twarz ściągn ęła; inne panny
w yrazam i, ja k ie oblicza ich p rzyb rały, w y ra ż a ły ocze
kiw anie na zaczepkę. Zaczepka n astąp iła niezw łocznie
w formie zapytania:
— Je ż e li się nie m ylę, panie studentki?
— Nie w szystkie jeszcze... Je d n a tylko panna—
m ów iąca oczym a w sk a z a ła — Ju sty n a Pętlicka je s t stu
dentką.
— O! jak żem temu rada... — odezw ała się nie
znajom a — jak żem rada!... Pozw olisz mi pani —
m ów iła do panny Ju s ty n y — parę pytań zadać
sobie?...
— O proszę! — odrzekła zapytana. — J a od
powiem na pytania w szystkie, o ile, rozum ie się,
mogę...
— Nie w yciągn ę pani nad możność...
M ówiąc to, m ło d a . dama obeszła ław k ę i zajęła
m iejsce z drugiej strony, tak, że znalazła się zwróco
na do czterech panien plecam i i dla rozm awiania
z niemi przybrać m u s ia ła , pozycyę zwrrotu praw em ra 
mieniem naprzód. One u czyniły toż samo. D zieliła
je poręcz, przez którą m łoda dama, nim do rozmowy
p rzystąpiła, podała każdej z panien m alutką, w ja k najlepszym gatunku kartę w izytow ą. N a karcie gu
stownie napisane było sposobem litograficznym im ię
i uazwisko. Im ię brzmiało: Ju lia , nazw isko— K orecka.
K ażd a z panien kartę w zięła, przeczytała, i, z w y ją 
tkiem panny Ju styn y, każda ję ła p rzy sobie szukać—
p u gilaresika.
Je d n a z szatynek, sm ukła, znalazła
i kartę sw oją, z napisem : M arya Smorz, przez poręcz
podała. D ruga szatynka, przysadkow ata, zrobiła toż
samo — na karcie je j napis g ło sił: E w elin a Trzciprztynska. Blondyneczka pokraśniała, niby w iśnia łu 
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towa, szukała, nie znalazła, zw róciła się w ięc do m ło
dej dam y z tłómaezeniem i uspraw iedliw ieniem :
— Zapom niałam k arty m ojej zabrać z sobą...
Przepraszani...
W ynagrodzę
to później...
Pozwoli
pani, że się je j przedstaw ię ustnie: E m ilia Zaw iiska...
Panna P ętlick a nie szukała.
— J a b o — rz ek ła — mam tam ja k ie ś karty, ale
ich nigdy nie biorę... Na co?... Czy to i bez tego
poznajomić się nie można?
— W ięc — zaczęła pierw sza (może pani) K o re
ck a— udzielasz mi pani pozwolenia na pytania?
— I owszem ...
— W ykład y w un iw ersytecie zaczyn ają się?...
— Ju tro. O tern w róble na dachach w iedzą...
— A zapisyw ać się?...
— Można przez m iesiąc ca ły ... Przez ten m ie
siąc słuchacze i— z przyciskiem dodała — słuchaczki,
m ają praw o w yb ieran ia sobie przedm iotów...
— Niem a w ięc w tym w zględzie przepisów obo
w iązkow ych ?...
— A le zkądi... ja k ie przepisy!... S ą tylko prze
p isy do egzam inów, ale nie do słuchania w ykładów ...
Nomu się podoba, chodzić może jednocześnie na w y 
k ład y fakultetu m edycznego, przyrodniczego, filozofi
cznego, praw nego, teologicznego...
— To mi się podoba... — rzek ła now oprzybyła
i zapytała:
— A le do w stępu na u n iw ersytet posiadać n a
leży praw o ja k ie ś? ...
— To z a leż y ...— odpow iedziała panna Ju sty n a.—
Wolny słuchacz posiadać może ochotę tylko; słuchacz
zaś regu larn y złożyć powinien dowód, że gimnazyum
ukończył...
— Ja m w gim nazyum żadnem nie b yła...
— A ... to pani możesz być tylko w olną słucha
czką...
Panna (czy pani) K oreck a otw orzyła teczkę, w y 
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dostała z niej w e czworo złożony papier pergam ino
w y i podała pannie Ju styn ie przez poręcz. Panna J u 
styna ro złożyła arkusz. B y ł to urzędowy certyfikat,
św iadczący o świetnem zdaniu przez pannę — a w ięc
„p a n n a ” — Ju lię K o re ck ą egzaminu z zakresu nauk gim nazyalnych.
Czytanie

tego

dokumentu

nie

zabrało

w iele

czasu.
— N o...— rz ek ła panna Pętlicka, oddając ce rty 
fikat— to w szystko, czego potrzeba... Napisz pani po
danie do rektora, przyłącz do podania certyfikat, w yszlij to przez pocztę i zgłoś się w ciągu m iesiąca po
odpowiedź do sekretarza...
— I to w szystko?...
— Nie w szystko... Trzeba je sz cz e w yb rać sobie
przedmioty, złożyć spis sekretarzow i, zapłacić za w y 
k ład y i w ziąć pokwitowanie w postaci książeczki, po
w iadam iającej o wpisach.
— W ięcej nic?...
i — Potem na w y k ład y chodzić, ale można i nie
chodzić...
— Można nie chodzić?...— rzek ła panna K orecka
ze zdziwieniem .
— Można... o!... N ikt pani nie zapyta...
— Bardzo dziękuję za inform acye...
R zek łszy to, panna Ju lia certyfikat do teczki
w ło żyła, w stała, dłoń do uściśnienia pannie Ju sty n ie
podała, raz jeszcze je j podziękow ała, następnie k o lej
no dłonie pannom innym u ścisn ęła i odeszła.
— Oto i nowa. koleżanka...— odezw ała się panna
P ętlic k a.— Takiej nie było je sz cz e... N azyw a się K o 
reck a... Ja m to nazw isko nieraz sły sz a ła ...
— Któż n azw iska tego nie s ły sz a ł? — odparła
panna T rzciprztyń ska.— K oreccy, Potoccy...
— Zapew ne; to jed n ak nic nie w aży, bom ja
zn ała niańkę, co się z w a ła Potocką... Później zoba
czym y, co to za K orecka taka...

— Je ż e li to ta, o której słysz ała m — zaczęła
panna Z a w ilsk a — to b yłab y rzecz dziw na...
— Cożeś sły sz a ła ? — zap ytała panna Maryn
Smorz.
— Jedyn aczk a, bardzo bogata; sta ra ł się o je j
rękę R a d ziw iłł, odm ówiła; starał się T yszkiew icz, od
m ów iła; starał się ja k iś lord angielski, odm ów iła...
— To z pew n ością nie ta... — w trąciła panna
Ju styn a.
— Czemu?...
— Bo gdyby się lord angielski o m oją starał
rękę, nie b yłab ym taka głupia, żeby na u n iw ersy
tet iść...
R oześm iała się.
W yśm iaw szy się, dodała:
— W olałabym naw et R ad ziw iłła, aniżeli dyplom
doktorski.
Znów w śmiech u derzyła.
J e j śm ianie się do śmiechu pobudziło tow arzy
szki. Ona się śm iała z konceptów w łasnych, one —
z niej. N a ła w c e przed posągiem Ju ssieu 'g o zapano
w ała w esołość głośna, w yw ołan a przez idealnego j a 
kiegoś R adziw iłła, ubiegającego się o rękę panny Pętlickiej.
—■ B y ła b y z pani księżna!... — ■ odezw ała się
jed n a z szatynek, usta sobie chustką od nosa z a s ła 
niając.
—- W sp an iała!...— dorzuciła szatynka druga.
— A cóż!... czy n ie ?...— zaw tórow ała panna J u 
styna, w bok się je d n ą rę k ą ujm ując i policzki w y d y 
m a ją c.— K azałab ym sobie spraw ić tron...
— Cha, cha, ch a !...— w ybuehnęła któraś.
— Czego się śm iejecie, panie m oje?,.. Tron...
Ja m gdzieś czytała: „T ron k s ią ż ę c y ...” i zapam ię
tałam dobrze, pomimo, że nie pam iętam , w ja k ie j
książce.
— A tak... w h istoryk.. — p rzyśw iad czyła panna
M arya.
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— Może w historyi, może nie w historyi, nie
wiem , nie pamiętam. B yło to w ja k ie jś książce, któ
rą czytałam , kiedym do książek je sz cz e ciekaw a by
ła ... A teraz...
R ę k ą m achnęła.
— P ani książek nie czytuje? — zapytała panna
Smorz.
Pan na Ju sty n a ramionami w zruszyła.
— Z książek się przecie pani uczy...
— U czę się, a le nie czytuję... Pan Robert w e 
pchnął mi w' ręce romans ja k iś, pod tytułem : Zola...
Otóż ta Zola dotychczas u mnie leży, alem do niej
ani zagląd ała... Co mnie obchodzi ja k a ś tam Zola...
— A leż to autor!...— podchw yciła blondynka.
— A utorka chyba...
— N ie... autor... ten Zola...
— Niech sobie będzie ten, niech będzie tar
mnie obchodzi ten Sapp ey, ten K lau ss, ten Ricord,
ten V irchow ... Tych kuję, a tamci niech sobie będą
ten, czy ta, czy to, mnie to w szystko jedno...
— Przecież tak się zam ykać nie można... — za 
protestow ała panna Em ilia.
— Nie zam ykam się, m oja pani... J a się za
mykam przed Zolam i, a zam ykałabym się i przed
K laussam i, gd yby się b ył o m oją rękę ośw iadczył
k siążę R adziw ił... Cha, cha, cha!
Znów się w esołość w szczęła.
Zauw ażyć jed n ak należy, że ze strony panny
Ju sty n y, na urodzie upośledzonej srodze i dobijającej
się chleba przebojem , w esołość nie koniecznie w esołą
była. Z a ry w a ła ona fałszem : czuć się w niej daw ała
ja k a ś w yn n rzon ość nienaturalna, m ask ująca ból, cier
pienia i sm utki. J e j chychoty w yd zw an iały z próżni
i b y ły krzykam i, wtórzącem i konceptom, w których
dowcip prezentow ał się w kurczach spazm atycznych,
albo w podrygach pajaca, zmuszonego bawić widzów,
pomimo, że mu żołądek głód ściska. A le się to nie
daw ało na p ierw szy rzut oka rozpoznać. Od p ierw 
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szego w ejrzen ia panna P ętlicka robiła wrażenie dziew 
czyny, wychow anej w ja k ie jś garderobie, w której się
'w ym anierow ała w edle gustu pisarzy prowentowych
i przejętej troską o jutro w łasn e, podszytej abecadłem
naukowem , którego się w yu czyła, ja k się uczą papu 
g i— z nasłuchania. W yuczenie się to pchnęło j ą na
drogę nauki dla chleba. D rogą tą szła i zboczyć
z niej lęk a ła się — sz ła i ochoty sobie dodaw ała...
śm iecham i wym uszonem i i konceptam i niesmaeznemi.
Rozśm ieszyła siebie i panny Radziw iłłem .
W esoło było w parku uniw ersyteckim , pod p o są
giem Ju ssieu 'g o .
I kiedy pow ściągana o ile można w eso ło ść brzm ia
ła i p rzelew ała się, z po za posągu w yn u rzyła się
postać m łodzieńca w pincenezie, w granatowym no
w ym kopiecie, w filcow ym m iękkim na głow ie k ap e
luszu. S zy ję otaczał mu kołnierzyk w yłożony, biały
i czysty. Na kraw atce ja śn ia ła szp ilka złota z dyameneikiem. Na kam izelce w a h ał się łańcuszek od z e
gark a, również złoty. Oblicze, przyozdobione m iękkim
na policzkach i pod nosem zarostem , u jaw n iało lat
dw adzieścia parę i nie szpeciło postaci, zbudowanej
forem nie w edle modelu człow ieka normalnego. Postać,
w obciągnionej rękaw iczką duńską ręce, trzym ała la 
seczkę trzcinową, z po za posągu w y sz ła i za ław k ą
się zatrzym ała.
W chw ili tej szatynka przysadkow ata,
E w elin a Trzciprztyńska, m ów iła co następuje:

panna

— Możnaby przecie jedno i drugie pogodzić: d y
plom i R ad ziw iłła...
— D w a grzyb y w barszczu... — odrzekła panna
Ju sty n a .— To za w iele dobrego na jednę osobę... To
regu ła, m oja pani, regu ła, której by naw et sam pan
Robert złam ać nie potrafił.
— N ieźle pani rekom endujesz pana R ob erta...—
odezw ał się m łody człowiek, który przez chw ilę stał
niewidziany.
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— 0 !. ..— w y k rz y k n ęła panna Ju sty n a, odw racacając się pó łeiałem .— A pan zkądeś się tu w ziął?
— Przechodziłem m im o...
— A le na pana nie pora je sz cz e...
— Nie p o ra?...— zap ytał z akcentem zdziwienia.
— W akacye kończą się dopiero jutro o ósmej
rano... Pan w roku przeszłym o m iesiąc, w pozaprzeszłym o trzy tygodnie p rz y b y łeś później...
— Ja k "pani pam ięta!...
— Mam pam ięć dobrą. B a, gdybym je sz cz e
i pamięci nie m iała, toby mi nic nie pozostawało in 
nego, chyba do L e ty z mostu skoczyć i rakom siebie
na pokarm oddać.
W esoło słow a pow yższe pow iedziała, ale b y ły
one nie w esołe. Panna Ju sty n a zaśm iała się jednak.
Śm iech je j przebrzm iał bez wtóru. N ow oprzybyłe
panny rozm ów iły się oczym a i jed n a z nich, w stając,
do panny Ju sty n y z uśm iechem się zw róciła:
— Dziękuję pani za inform aeye... Mamy w ięc
czekać do ju tra?...
— Do ju tra... do ósmej rano... W ybierzcie so 
bie, m oje panie, w edłu g rozkładu godzin przedmioty,
których je ste ście ciekaw e, i o ósmej staw cie się na
korytarzu. Mnie tam nie będzie, ale się bezemnie
obejdzie... A udytorya peotw ierane, nie zabłądzicie,
a chociażbyście i zab łąd ziły zam iast na botanikę, na
teologię n aprzykład , to n iew ielkie nieszczęście.
— J a panią w y rę cz ę...— podchw ycił m łody czło
w iek, z gestem zaokrąglonym , znam ionującym p reteu syę do szarm anteryi przyzw oitej — proszę m nie je n o
paniom przedstaw ić.
— O... pan R ob ert...— odrzekła panna Ju s ty n a —
pan Robert wam, m oje panie, pokaże...
— Przed staw mnie pani...
— Czyżem nie przedstaw iła? Ach, praw da... Z a 
pomniałam powiedzieć nazwisko. P an Robert n azyw a
się... ja k ? ... 110?...
— K o rb ick i...— podpow iedział m łodzieniec.
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— Praw d a... K orb icki... pan Korbicki, Słuchacz
praw a... Pan Robert spotka w as, moje panie, na ko
rytarzu ju tro... o ósmej rano...
W yrazy ostatnie w ym ów iła z lekkim złośliw ości
odcieniem, tak jednak w yraźnym , że słuchacz praw a
odrzekł:
— Napewno o ósmej w u niw ersytecie będę.
Panna Ju sty n a z po za woalki badaw cze na nie
go zw róciła w ejrzenie.
Je d n a z now oprzybyłych panienek podziękow ała
mu w sw ojem i tow arzyszek imieniu, sk ło n iła się; pan
Robert je j i dwom innym ukłon kolektyw n y k ap elu 
szem oddał: panienki obrotu prawem ram ieniem doko
n ały i po chw ilce widać było trzy ich postacie, w j e 
dnym szeregu oddalające się a le ją un iw ersytecką. Pan
Robert za niemi oczyma powiódł i, gdy z oczu znikły,
obok panny Ju sty n y m iejsce na ław ce z a ją ł i papiero
śnicę z zanadrza w ydostał.
— Nie spodziew ałam się w as jeszcze...-—zaczęła
ta ostatnia.
— Egzam iua... — odrzekł, p rz y k ła d a ją c zapałkę
do trzym anego w ustach papierosa.
— A, praw da, m acie egzam ina...
— Trzeba się będzie w y łgiw ae...
— K ied yż to?...
— Ano... piętnastego listopada.
— Za m iesiąc i dni dw anaście... — rzek ła po
chwilce' n am yślen ia.— Czasu do przygotow ania się nie
w iele...
— lii... — odrzekł, z ak ład ając nogę na nogę
i w ypuszczając kłąb dymu z u st— bylebym m iał zap i
ski napisane w yraźnie.
— Dużo teg o ?...— zapytała,
— Nie wiem je sz cz e. Dziś w nocy p rz y jec h a 
łem i nikogom nie w idział; nie wiem naw et, czy z ła 
pię którego z koleżków pilnych, któryby mi noty sw o 
je dał...
— Nie bierzcie jeno not od K leista.
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— Czemu?
— P isze, ja k b y kura nagrzebala...
— Hm ?... — m ruknął pan Robert, i po chw ili
zapytał:
— Co to za jedn e te przepióreczki?
— Przepió reczki...— odpowiedziała.
— P rzed staw iłaś mnie im, panno Justyno, a nie
przedstaw iłaś ich mnie.
— C zyż?... — odparła z udanem zdziwieniem .—
E tykiecie zadość uczynić zapom niałam ... przepraszam ...
— Nie gniew am się... Je d n a z nich tylko dzió
bek w jedn ej czw artej części pokazała. Zkąd ona?...
— Nie pytałam je j. Co mi do tego!...
— Ja k się nazyw a?...
— Ja k ż e to się ona nazyw a?... A, Z aw ilska po
dobno...
— Z aw ilska?... ano... dobrze...
— Znasz ją ? ...
— N ie... ale o rodzicach je j wiem , że to szlach 
ta w ioskow a... M usiała w ięc ta blondyneczka tatka
i mamę dobrze ujeżdżać, nim j ą w św iat sam ą pu
ścili...
— I ujeździła, czego w ięcej potrzeba! N ie ona
jed n a to zrobiła. Alboż tamte dw ie... co?...
— Je d n a z nich n azyw a się Trzciprzyńska...
— Och! A toż się nazw ała! K tóraż to?...
— P rzysadko wata...
— Uhm... Ona mi w imieniu tow arzyszek dzię
kow ała...
— A trzecia nazyw a się panna Sm orz...
— J a k je j na im ię?— zapytał żywo.
— M ary a...
— M ary sia !...— w y k rz y k n ą ł.— No!... A n ibym rje]
poznał! Leśniczów na u nas... U rosła, w ysm ukniała,
o g ła iła i sk oleżyła się ze niną... Phi, phi, phi...
Gwałtu, co się dzieje!... Trzech braci m a... żaden nie
dokazał tej sztuki, ażeby do trzeciej dopchał się k la
sy... A ona!... Na któryż fakultet?...
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— N a któryż? na m edyczny...
— A blondyneczka?
— I ona... na m edyczny...
— W szystkie, niby m ucliy, do trupów lecą!...
— Z tych, co się teraz w y ro iły , a je s t tego z tu
zin, jed n a chyba na m edycynę nie pójdzie.
— N aprzykład?— zapytał.
— Ju lia K o reck a...
— Ju lia K o re c k a !...— pow tórzył z akcentem zdu
m ienia.— Nie, to być nie m oże... Pani się p rz e sły sz a ła
chyba...

— Przesłyszałam się?...
W ręce trzym ała je sz cz e kartkę w izytow ą. P o 
d a ła j ą panu Robertowi, który w kartkę się szeroko
otwartem i oczym a w p atrz y ł i m ilczał. A podczas k ie
dy on m ilczał, panna Ju sty n a tak m ów iła:
— Przed ch w ilą tam, pod Ju s s ie u ’m, sied ziała,
inform ow ała się i pokazała certyfikat, św iadczący,
że z odznaczeniem zdała z nauk gim nazyalnych egza
min...
— W idziałem ją — odrzekł — alebym się raczej
śm ierci spodziew ał...

IV.
W w igilię opisanych pow yżej w ypadków — niehistorycznych wpraw dzie, m ających je d n a k z historyą
zw iązek bezpośredni — w M em phisie zdarzyło się, co
się regularnie, w każdym dniu, o jedn ej i tejże sam ej
godzinie i minucie zdarzało. Na dworcu kolei żelaznej
pow stał o piątej po południu ruch. Służba kolejo w a
śp ieszyła zajm ow ać stanow iska w tej części gmachu,
w której pod sklepieniem dachu szklanego przecho
d ziły ró w noległe linie szyn. Ten stanął przy zwrotni
cy, ów przy dzwonku, inny w y sk o cz y ł z ch orągiew ką
czerw oną w dłoni, inni znów rozsypali się nakształt
Biblioteka. — T. lo2.
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tyralieró w i p rzybrali postaw y, w yczekiw anie znam io
nujące. Do ruchu tego powód daw ał dojeżdżający po
ciąg, zw any ekspress, złożony w y łą cz n ie z wagonów
pierw szej k la sy . Podróżnych było nie w ielu. Żaden
z kompartymentów nie b y ł zajęty w zupełności; je d en
zaś zajm ow ała tylko jed n a osoba, i osobą tą b y ła pan 
na Ju lia K orecka. Gdy się pociąg zatrzym ał na stacy i Theby, panna Ju lia w iedziała, iż się w ięcej n i
gdzie ju ż nie zatrzym a, aż w M emphisie. Zaniepokoiło
j ą to.
— K r e s ...— do siebie szepnęła i przysunęła się
do okna.
Pociąg m knął wzdłuż rzeki, która się raz poka
z yw ała, znów znikała, a tak, czy ow ak przed oczyma
przesu w ały się widoki, tw orzące nieprzerw ane następ
stwo pejzażów , piękn iejszych jeden od drugiego. Tu
się roztw ierał głęboki, tajem niczością nacechow any w ą 
wóz, tam w ynurzała się n agle góra stroma, skałam i
najeżona, owdzie podnosiła się niby kurtyna i oko
w ybiegało na przestw ór, pogarbiony w pagórki, odzia
ne w zieleń lub w barw ę płow ą, a przystrojone w szlarki ciem no-szm aragdowe, przetykane żyw em i barw am i,
ja k ie je sie ń nadaje liściom . M ien iły się w oczach
w odcieniach rozlicznych purpura i złoto, odbijające
tern w yraźniej, gd y z po za gruntu załomu w y ch y lała
się szklista w stęga rzeki, połysku jącej od promieni za 
chodzącego słońca.
K u oknu zwrócona panna Ju lia śc ig a ła wzrokiem
krajobrazy. Czy je jedn ak w idziała?
Patrzeó i w idzieć— to rzeczy różne.
P a trz y ła — w estch n ęła i z pewnem w gło sie drże
niem, zdradzającem , je ż e li nie co innego, to w zru sze
nie, rzek ła:
— —
— K re s blizko...
Widoczuem było, że głow ę je j opanow ała m yśl
jedn a i m yśl ta niepokój je j spraw iała.
Nie dziw.
Panna Ju lia zn ajd ow ała się w w arunkach szcze-
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goinych, za które odpowiedzialność całkow icie i bez
w zględnie spadała na nią. Matka i babka odpowiadać
m ogły zato chyba, że j ą bezm iernie koch ały i uściela ły przed nią drogę tak, ażeby pod żadną postacią
cierń je j stóp nie zranił. I ona szła swmbodnie, pie
szczona, obsługiw ana, b aw iąca się nieustannie od ko
lebki przez życie, a je d y n ą troską kobiet, nad n ią czu
w ających , b yło dostarczanie je j rozryw ek coraz to no
w ych i coraz to bardziej zajm ujących. Id ąc tak przez
życie, n atrafiła na rozryw kę jednę, która j ą z a ję ła
bardziej, niż w szystkie inne. U kazała się je j ona
w przezroczy abecadlnika i w y d ała się rodzicielkom ,
ja k k ap rys dziecinny, nie m ogący do żadnych szcze
gólnych doprowadzić następstw . D ziew czyna chciw ie
czytała i o tern, co w yczytała, rozpow iadać lubiła.
Szczebiotała, fantazyow ała, w y m y śla ła — babkę i m atkę
to w zachw yt w p raw iało. Nie p rzew id yw ały w yników ,
pomimo, że się one u k azyw ały w perspektyw ie pod
postacią pożądań zrazu niejasnych, następnie p rzy
bierających coraz to w yraźn iejsze kształty, z którem i
nie w ied ziały, co począć ani babka, ani m atka, ani
•guwernantka, ani n auczyciel m uzyki, ani m etrow ie
tańców, ani ksiądz katecheta nawet, który j ą niekiedy
łagodnie strofow ał i z dobrotliwym uśm iechem palcem
je j na nosie groził. W szystko to b y ły w ielk ie pow agi.
B abka w m łodych latach spraw o w ała fun kcye w ysokiej
dam y dworu; m atka w jednym z cesarzow ą francuską
figurow ała kad rylu i a systo w ała aux petites levées ce
sarzow ej a u stryack iej; guw ernantki dobierane b y ły ty l
ko takie, które p o siad ały zaszczytne najznakom itszych
doinów rekom endacye; nauczycieli i m etrów m iarą w a r
tości było uznanie, ja k iem się cieszyli w sferach n a j
w yższych; co się zaś księd za kap elan a tycze, o tego
św iątobliw ości i rozum ie św iad czył głos powszechny.
Mimo to Jtilisi p rz ew id y w ały się w idm a niby, które
zdaw ało się, ja k b y sobie z palca w y ssa ła , i gdy
o nich komu z tych, którzy nad kształceniem je j umy-
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siu i serc a czuw ali, w spom niała, ten jeno osiąg ała re 
zultat, że w p raw iała ich w zdumienie.
— Zkąd je j to do g ło w y strz ela?..,— dziw ili się.
Nie dziw iliby się, gdyby zuali tę duszy ludzkiej
w łaściw ość, dzięki której u m ysły niektóre każdemu
twierdzeniu przeciw staw ią przeczenie, w każdej dodatniości upatrują ujeinność, każdą praw dę spraw dzać
chcą i do każdej z w ra ca ją się z zapytaniem :
D la
czego?
Ile też kłopotów nabaw iało nieraz zapytanie to
babkę i matkę, guw ernantki i nauczycieli!
D laczego?...
Nic nie zdołało zagłu szyć w niej
tego niedy
skretnego i niebezpiecznego zapytania, nurtującego
w duszy dziew czyny i podkopującego w szystko, co za 
zw yczaj słjtóy do opanowania serc a i mózgu istoty,
powołanej do jaśn ien ia na w ielkim św iecie. S k ład a
się to— ja k wiadomo, ze szczegółów , zwanych obowiąz
kam i, a otaczających m iłość w ła sn ą i próżność, na
dogadzanie którym regulow ane są stosunki tow arzy
skie. Obejmują one sferę obszerną, przepełnioną uro
kami, grającem i na duszy, kobiecej zw łaszcza, ja k na
harfie. A eudnem je s t to granie, w którem udział
biorą artyści w szelkiego rodzaju i najlepszego gatunku,
zaczynając od u biegających
się o rękę kaw alerów ,
przechodząc przez w strząsających n erw y tenorów, koń
cząc na uw ydatn iających wdzięki kraw cach. Uroki,
uroki, uroki!— uroki i obowiązki uregulow ane tak m ą
drze, że do pełnienia ich w ystarcza skinienie, uśmiech,
w yrażenie w oli, w reszcie, w razach nadzw yczajnych,
zadąsanie się. W rachubę idą i k ap ry sy , byle one
nie w ychodziły po za sferę „o b o w iązków ,” zobowiązu
ją c y c h do w yzyskiw an ia sposobów, nagromadzonych“
w tym celu, ażeby dogadzały w szelkim zachceniem
i w szelakim fantazyom.
P an n a Ju lia znajdow ała się śród tego rodzaju w a 
runków i b yłob y je j życie płyn ęło, ja k sen na k w ia 
tach, gdyby nie owo nieszczęsne: D laczego?
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I toby je sz cz e było jako tako uszło, gd yby z a 
pytanie to nie odezwało się w niej w momencie,
w którym zam anifestow ały się n ab rzm iałe niem prądy.
P rą d y te zam an ifestow ały się w praw dzie po za sfe rą
je j „obow iązków ;” w stosunkach je d n a k tow arzyskich
istn ieje praw o dotyczności i styczności, d ziałające
w sposób zaraźliw y. D zięki praw u temu, p rąd y p rze
noszą się ze sfe ry jedn ej do drugiej — z w yższej do
niższej — i naodwrót. W wyrobniku, ciężką z dzien
nych zarobków pracą żyw iącym siebie z rodziną, bu
dzą się pragnienia komfortu, praktykow anego przez
zażyw nego m ieszczanina; budzą się w nim naw et g u 
sta estetyczne, przejęte ze św iata, m ogącego sobie po
zw alać na zbytki; na w yrobnika zaś zapatruje się bo
gacz, do ręk i bierze topór i drw a rąbie.
Skutkiem tej w ym iany, w yn ik ającej z natury spo
łeczn ej, panna Ju lia K orecka, wdelka pani, urodzona
dla k aw alerów , tenorów i kraw ców , odczuła w sobie
prąd, w którym brzm iało zapytanie: D laczego? —
i, w y ciąg n ąw szy w szystko, co się z je j otoczenia w y 
ciągnąć dało, naparła się: studenta.
O! ci studenci.
Stanow ią oni k lasę, posiad ającą w łasn ości m ró
w ek, które budują, i tennitów , które burzą.
B urzą i budują, budują i burzą.
N ieskończenie m aluczcy w rachunek nie idą, tembardziej, że nim studentami zostaną, zaliczają się do
kategoryi dzieci, gd y zaś studentami być przestaną,
wchodzą do kategoryi m ężów, zapatrujących się trzeźwem na w y b ry k i m łodociane okiem. Dzieciństwo
i trzeźw ość o sk rzyd lają ich i m askują. Przeto doko
nyw ane przez nich term icie burzenie i m rów cze bu
dowanie, odb yw ają się w cieniu, nie mniej atoli sku
tecznie, w tym zw łaszcza w zględzie, że na podobień
stwo m iechów kow alskich d ziałają na u m ysły w rażliw e
i chwytne.
Ni z tego, ni z owego panna Ju lia studenta się
n aparła.
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B ab k a i m atka nie zrozum iały zrazu, o co je j
chodzi? N a co je j student? Nie posiadały jasnego
0 istocie tego rodzaju pojęcia, rozum iejąc pod nią avogó le chłopców , zmuszonych k ształcić się na pisarzów ,
rachm istrzów , urzędników, inżynierów , lek arzy, księży
1 tym podobnych posługaczy ludzkości, używ anych do
upraw iania tej roli, na której w ykw ita „to w arzystw o .”
Rozum ienie to nie odróżniało szkółki elem entarnej od
uniw ersytetu— miało w szystko to za szkółkę. W iedzia
ło jedn ak, że do szkółek wchodzą niekiedy chłopcy ze
„ś w ia ta ,” ale brało to za dowód szczególnej dobroci
serca i w yjątkow ej łask aw ości. Czyż M arya Antonina,
przebrana za w ieśniaczkę, nie staw ała p rzy dojeniu
krów ? Czyż książęta nie tańczą z chłopskiem i dziew 
kami? W tym sen sie chłopcy „ze św ia ta ” wchodzili
do szkółki publicznej i byli „stu dencikam i,” póki byli
mali, „studentam i,” gdy podrośli i uczyli się, najprzód
abecadła, następnie czegoś w rodzaju abecadła — teo
logii, czy zoologii — enfin, czegoś tam w dodatku do
język ó w francuskiego i angielskiego, do m uzyki, tańca
i tym podobnych przedmiotów niezbędnych. K ied y
przeto Ju lisia studenta zażądała, w yo b raziły sobie, że
je s t to albo prosta ciekaw ość, albo też objaw m iło
sierdzia. Sam e one niekiedy po kilka złotych daw ały
na opłatę szkolną, na książki, na odzież, asysto w ały
na koncertach i balach, studenckiem i zwanych, których
nie odróżniały od koncertów i balów, urządzanych na
cele dobroczynne w ogóle. P o le ciły przeto zarządcy
pałacu, ażeby się postarał żądaniu panny Ju lii uczy
nić zadość. Zarząd ca również nie zrozumiał, o co
chodzi, rozm ów ił się najprzód z panną Ju lią , następnie
z paniam i; rzecz się w y ja śn iła, ale sp ra w iła zaniepo
kojenie ogromne, które sprow adziło rozmów, konferencyj i narad szereg długi, sn u jący się około katego ry
cznie postawionej kw estyi.
— N a co tobie student?...
— Chcę się z nim u czyć...
— C z y ż e ś 's ię nie uczyła?...
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— N ie mam o nauce w yobrażenia najm niej
szego...
— Ja k to ?!...
B ab ka i m atka persw ado w ały, p ersw adow ały dłu 
go, p o w o ływ ały się na św iadectw a i przykład y najdo
stojniejsze, najw yższe, najbardziej frap ujące, pozbiera
ły inform acye, w z y w a ły na pomoc powagi, w reszcie
zgodziły się na dogodzenie kap rysow i. Panna Ju lia
dostała studenta. Sprowadzono dla niej m łodzieńca,
który b ył w yrodkiem w rodzaju człow ieczym : głow a
niepom iarkow anie duża, stopy niepom iarkow anie d łu 
gie, korpus szczupły, wzrost m ały, rodzaj przerosłego
0 k 'lk a cali, a pozbawionego w dzięków w szelakich
karła, który powinien ją b y ł zrazić i do studentów
1 do nauk. Nie z raz ił jed n ak, nie z ra z ił ani trochę—
przeciw nie: przysposobił j ą do egzam inu, u dzielił je j
w szelkich inform acyj i w skazów ek, i sp ra w ił to, że
pow zięła postanow ienie zostania studentką i — oto— je dzie brzegiem L e ty . Je d z ie sam a.
P o cią g pom ykał ca łą p ary siłą — ja k zazw yczaj
je żd żą eksp resy. Pan na Ju lia okno spu ściła, ja k b y
nie przez szybę, a le gołem okiem rozpatryw ać się
ch ciała w widokach, które, zdaw ało się, pędem w ie l
kim b ieg ły w t y ł— u ciekały, goniły. N ie— widoki je j
w chw ili tej nie zajm ow ały zgoła. P atrzy ła, a le nie
w idziała, a okno otw orzyła dlatego, że poczuła potrze
bę ulżenia piersi, w której doznała ucisku. P a trz y ła
na zn ikające krajobrazy i p rzerab iała w m yśli w yraz:
„S a m a .”
Sam ą b y ła , gdy się w tę daleką podróż puszcza
ła , sam a jed n a k o leją, w sia d ła na statek, p łyn ęła,
przesiadka się ze statku na k o le j— zaw sze sam a— i te 
raz dopiero, może dlatego, że w przedziale nie m iała
tow arzysza, ani tow arzyszki — sam otność czuć się je j
dała. A może nie to tylko w rażen ie na niej spraw iło,
ale blizkość kresu podróży, kresu , ku którem u p arła
ją s iła ja k a ś tajem nicza. Tajem niczość posiada w ła 
sność niepokojenia. Zaniepokoiła się przeto retrospek-
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tyw nie, nie u m iejąc zdać sobie sp raw y z tego parcia,
„h ej! naprzód, w stronę św itu !” które się w zięło w niej
nie w iedzieć zkąd i nie w iedzieć ja k — wzięło się
i popędziło. Czy nie tak samo w zięło się ono wogóle, jak o zaczyn postępu? Ludzie pojedynczy są obra
zem społeczeństw i odbijają w sobie b arw y szare i j a 
sne. P rzypuszczać można, że regu le tej podległa pan
na Ju lia , do której nie stosow ały się w aru nki zw y
czajne, pędzące kobiety na drogę nauki w yższej: ani
podniety z otoczenia idące, ani doktryny gło w ę za
w racają ce , ani m ania naśladow cza, ani w zględ y na z y 
ski. K a p ry s chyba? Ona sam a m y śla ła zrazu, że to
k ap rys, i w łaśn ie dlatego, że tak m y ślała , doznawać
z aczęła niejakiego zaniepokojenia, gdy się je j podróż
ku końcowi m iała. W czoraj, pozaw czoraj, dni poprze
dnich cel w idniał je j gdzieś w dali. Zn ajdow ała się
bliżej punktu wychodniego i, biorąc punkt ów za w ia 
domy, nie zastanaw iała się nad nim poważniej. K a 
p rys? M niejsza o to! Obecnie jed n ak do duszy je j
z ajrzała odpowiedzialność, zap ragn ęła krok sw ój w ym otywować — zabrakło je j argum entów. W patrzona
w zn ikające w oczach krajobrazy n adletejskie, m y śla 
ła , m yślała; od czasu do czasu w estchnienie pierś je j
podnosiło; w reszcie rzekła:
— Stało się...
W chw ili tej sły sz e ć się dał mocny, p rz ec iąg ły,
zakończony w sposób uryw any, odgłos gw izdaw ki p a 
row ej:
— D ojeżdżam y...— szepnęła.
R z ek łszy to, ję ła zbierać pakuneczki ręczne, j a 
kie p rzy sobie m iała. O tworzyła torbę podróżną, w y 
ję ła w srebrnych ram kach zw ierciadełko, spojrzała,
popraw iła pod kapeluszem w ło sy ; zbadała pośpiesznie1czoło, oczy, policzki, usta, sz y ję , upięcie pod szyją;
sp o jrzała po sobie, pozapinała guziki na płaszczu, któ
r y oeh w ytyw ał i uw yd atn iał je j kibić sm ukłą, służącą
za badyl dla wdzięków, a naw et uroków pełnego k w ia
tu, ja k im b yła je j głow a, płow em i zwojam i w łosów
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okryta, szafirem oczu oświetlona, karm inem ust za
akcentow ana i w rysach oblicza przed staw iająca h ar
monię doskonałą, a w uśmiechu powaby, posiadające
w łasności m agnetyczne. O bejrzała się, przyszykow a
ła — zw ierciadełko sch ow ała; w yd obyła w czerwonych
okładkach „P rz ew od n ik ,” z którego w zięła sobie do
pamięci nazwę najlepszego w M emphisie hotelu i p rzy
sposobiła się całkow icie do wylotu.
Lokom otyw a m ocniej zaszyp iala, gdy na widowni
zn ik ły k rajobrazy i przed oczym a przesu w ać się z a 
cz ęły widoki m iejskie: ulice, kam ienice, kopuły, -wie
że, zabudowania kolejow e. P o cią g zw olnił biegu— po
ch w ilce stanął.
— M em phis!...— odezw ały się okrzyki.
K onduktor drzw i od wagonu otworzył.
Panna Ju lia rzu ciła się w tył, ja k b y się zaw a
hała, czy ma, czy niem a w y siąść.
O panował j ą n agle siln iejszy, niż na drodze,
niepokój. A le — ja k n agle opanował, tak n agle znikł.
O dezw ał się w niej gło s w ew nętrzy: „Naprzód! hej,
naprzód!” U spokoiła się odrazu i z pakuneczkam i w rę 
ku w ysiad ła.
Podróżnych było nie w ielu, a sam i tacy, którzy
śp ieszyć się zw yczaju, ani powodu nie m ają. Tu
z budy w y ła z ił ja k iś jegom ość opasły, owdzie w y s k a 
k iw a ł ja k iś le w e k lekki, dalej sp u szczała się ostrożnie
matrona poważna w jedw abiach i koronkow ych szlarkacli, owdzie z w ieszała się ze stopni dam a elegancka.
Tych i tym podobnych okazów kilkanaście zm ierzało
ku w yjściu ; lecz w szystkich w yp rzed ziła panna Ju lia
i n ajpierw sza zn alazła się na podsieni dw orcow ej, w o 
bec u szeregow anych w linię konduktorów, noszących
na kaszkietach nazw y kotelów.
— Hotel „ W iktorya... ” — rz ek ła.
N atychm iast poskoczył ku niej w mundurze człek
ro sły , i zab raw szy z je j rą k pakuneczki, zaprow adził
j ą do eleganckiego omnibusu. Panna Ju lia dała mu
bilet na w alizy. W pół godziny później w y sia d ła
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przed krużgankiem , prow adzącym do obszernej, w ko
lum ny, posągi i k rzew y egzotyczne przybranej sieni,
z której w yw indow aną została na pierw sze piętro
i wprow adzona do apartamentu, łączącego w sobie
komfort i eleganc.yę. Niezw łocznie na usługi je j zjaw iła się panna służąca, osoba szykow na i m ilcząca.
— Z w yczaje dom u?...— zap ytała je j panna Ju lia .
— P ełn ić rozkazy gości...
Z odpowiedzią tą p o łąc zy ła gest, w skakując w ramach obok drzwi druk, z aw iera ją cy w arunki pobytu
w hotelu. Ceny obliczały się na talary. Śniadania
i obiady podawano o południu i siódm ej wieczorem
przy table d ’hocie; lokatorowie dla p rzyw o ływ an ia słu 
żby m ieli do rozporządzenia dzwonki elektryczne, do
w ypo w iad ania żądań i daw ania rozkazów posługiw ać
się m ogli telefonam i; w hotelu zn ajd ow ały się salony,
czytelnia, poczta, telegraf, łazien ki, biuro inform acyjne,
słow em , w szelkie dogodności i ułatw ienia, m ogące się
p rzyd ać chw ilow ym m ieszkańcom . K ozpatrzyw szy się
w w yk azie, panna Ju lia zw róciła się do numerowej
z zapytaniem-.
— Biuro inform acyjne otwarte?
— Zkw sze otw arte...— brzm iała odpowiedź.
— Mogę się w ięc tam udać?...
— Je ż e li pani nie chce rozm ówić się za p o śre
dnictwem telefonu.
Numerowra w y sz ła . Panna Ju lia do telefonu
p rzystąp iła, chw ilkę pom yślała, s jg n a ł dała i zaczęła:
— Potrzebne mi są szczegóły co do u n iw e rsy 
tetu...
— Ja k ie ? ...— brzm iała odpowiedź.
— K ie d y się rozpoczynają w yk ład y?
— Pojutrze...
— Ja k ie są w-arunki w stąpien ia na uniw er
sytet?...
— N ależy się o tem w u n iw ersytecie dow ie
dzieć...
— K ied y?...
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— W każdym czasie...
— W stęp otw arty dla każdego?...
— B ezw yjątkow o...
— D aleko ztąd do uniw ersytetu?
— P ó ł godziny ja zd y fiakrem .
— D ziękuję...
S ąd ziła , że w hotelu udzielić je j nie m ogą w s k a 
zówek bliższych, odstąpiła przeto od telefonu i zaczę
ła się przysposabiać do zejścia na obiad, po którego
spożyciu zam ierzała oddać się spoczynkow i. Czuła
się nieco znużoną długą podróżą. Po obiedzie w ięc
przeszła do salonu, posiedziała, następnie pow róciła do
sw ego apartamentu, i nim do łóżka poszła, p rzyp a
try w a ła się dwom fotografiom, w yob rażającym : jed n a
damę w w ieku późnym, druga damę w wieku doj
rzałym .
Nazajutrz, około dziesiątej zrana, k az a ła sobie
sprow adzić fiak ra i pojechała do uniw ersytetu.

V.
P o w racając, po pobraniu u panny P ętlickiej iuform acyj, bardziej szczegółow ych, aniżeli te, ja k ie za
pośrednictwem telefonu dostała, panna Ju lia , ja d ą c do
hotelu, k az a ła fiakrow i zaw ieźć się do n ajlep szej, j a 
ka się w M em phisie znajdow ała, księgarni. W ejście
je j do księgarni spraw iło w rażenie niejakie. H andla
rze książek, ja k handlarze w szelkiego rodzaju, n aby
w a ją wpraw'y oceniania ludzi z pozoru. Do nich n a j
bardziej bezpośrednio stosuje się p rzysłow ie, tyczące
się pisania o ludziach wddzianych: „ J a k cię w idzą,
tąk cię p is z ą .” P iszącym i s ą handlarze, którzy od
pierw szego rzutu oka d om yślają się, z kim do czynie
nia m ają, i stosow nie do tego regu lu ją sw oje gesty,
uśm iechy i w ejrzen ia. Skoro przeto panna Ju lia próg
k sięg arn i przestąpiła, w tej chw ili poskoezył ku niej
subiekt, o fiaru jąc je j usługi sw oje.
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— Program y u n iw ersyteckie... R ozkład w y k ła 
dów ...—rz e k ła .
Subiekt ja k b y zim ną wodą oblany został. P e 
w ny b y ł u słyszeć autorów en vogue, je ż e li nie znako
mitych, ja k Daudet, Bourget, to głośnych, ja k Zola
lub Ohnet. U s ły sz a ł zupełnie co innego. Zaledw ie
uszom w łasnym u w ierzył; u w ierzyw szy zaś, doznał
czegoś naksztalt rozczarow ania, w z ły w p ad ł humor,
zaw o łał na chłopaka i rzu cił mu tonem cierpkim w y 
razy :
— D aj pani rozkład w ykład ów i program y...
— Ja k ie ? ...— zap ytał kupczyk.
— U n iw ersyteckie... w iesz przecie... N a u n iw er
sytet teraz moda...
Chłopak przysun ął drabinę; podczas kiedy na
półkach poszukiw ania czynił, do sklepu w sz ed ł je g o 
mość ja k iś w kapeluszu, paltocie, obuwiu i wogóle
odzieży dystyngow anego pochodzenia. Na piersiach
w ahał mu się pince-nez w złotej oprawie. K raw atkę
m iał zaw iązaną starannie; w ło sy i zarost na obliczu
znam ionow ały troskliw e obchodzenie się z temi tw a
rzy m ęzkiej ozdobami. W szedł i na widok panny J u 
lii w y ra z ił zdziwienie, nad którem atoli wnet zapano
w a ł i zażądał:
— Czegoś nowego do czytania w w agonie...
Subiekt w ym ienił mu k ilk a tytułów do wyboru.
— Spuszczam się na w ybór pański, byle co
zajm ującego, dobrze napisanego, nie sentym ental
nego...
— H um orystycznego?...— zap ytał subiekt.
— Tak...
— Możeby pana z a ję ła bardziej psychologiczna
analiza?.,.
— Rom ans humorem podszyty...
— Humor i analiza godzą się n iekiedy...
— Zdaję się n a pana...
Subiekt podał mu utwór w dwóch tomach; ró-
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wnoeześnie panna Ju lia , dostaw szy z rąk chłopaka żą
dane druki, opuściła księgarnię.
Jego m ość odprow adził j ą do drzwi oczym a, za
książk ę zapłacił, i płacąc, rzek ł do subiekta:
— W inszuję panu klientki...
— P rz y sz ła po raz p ierw szy...
— K siężn iczk a i bogata...
— Ach!... bali....
K upiec wiadom ość tę sobie w um yśle zakarbow ał. N ab yw ca k siążki księgarn ię opuścił, na zegarek
sp o jrzał i pośpiesznie chodnikiem poszedł, k ieru jąc się
ku hotelowi „ W iktorya.”
Spojrzenie na zegarek znamionowało troskę o śn ia
danie, podawane punkt o w p ół do pierw szej.
Jego m ość porę śniadaniow ą o parę minut w y 
przedził. K ie d y klucz od sw ego pokoju z num erow a
nego zdejm ow ał haczyka, odezw ał się do niego sie
dzący nad k sięg ą urzędnik hotelow y:
— M ówił pan hrabia, że ta m łoda dam a, to
księżniczka... Nie z ap isa ła się z tym tytułem ...
— Chyba, żem się om ylił... Może nazw isko p rz y 
b rała odm ienne... Ja k ż e się zap isała?
— Oto...— odrzekł:— Ju lia K orecka...
— N azw isko i imię je j w ła sn e... To u nas j e 
dna z najznakom itszych rodzin książęcych ...
— D ziw ne... T ytu ł su prym ow ała... Coby to z n a 
czyć m iało?...
— I j a sobie to samo zad aję pytanie... P rz y je 
ch ała sam a... Hm?... Coś w tein je st?... Czy wró
ciła?...
— W eszła przed panem hrabią na chw ilkę.
— Zapew ne na śniadanie zejdzie...
— Z ap ew n e...— pow tórzył urzędnik.
D om ysł jednego i drugiego u rzeczyw istnił się.
D zwonek śniadaniow y słysz eć się dał, i w sali ja d a l
nej zeszli się, ten, którego urzędnik hotelow y tytu ło
w a ł hrabią, i ta, którą ów h rab ia tytu łow ał k sięż n i
czką. Ona z a ję ła m iejsce Swoje, on sw oje. Pannie
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Ju lii w ypadało siedzieć przy stole pom iędzy jakim ś
bardzo chudym A m erykaninem a bardzo tłu stą Kumuuką, mocno w ygorsow an ą i bardzo w yperfum ow aną.
H rabia sied ział opodal, po drugiej stronie— oka z niej
p ra w ie nie spuszczał; widócziieui było, że obecność
je j in trygow ała go i sp ra w ia ła mu dystrakcyę niem ałą.
O bserw ow anie ciągnęło się do końca śniadania. Gdy
deser podano, z gości niektórzy w staw ać zaczęli. P a n 
na Ju lia w sta ła później nieco, p rzeszła na chwilkę do
do salonu w celu rzucenia okiem na dziennik poranny
i, gdy go w łaśn ie szukała, stan ął przed nią w ugrzecznionej postaw ie hrabia,
— W ybacz mi, pani!— z a c z ą ł.— K orzystam z pra
wa, ja k ie mi nadaje charakter mój współziom ka i przed
staw iam się: C elestyn G łąb ski...
— A ?... — odparła z akcentem lekkiego zdzi
wienia.
— N azwisko m oje nie je s t pani obce...
— W cale nie... Czy n ie ? ...— zaczęła.
— T ak... — podchw ycił, uprzedzając ciąg dalszy
zapytania, które na ustach panny Ju lii w isiało. — Dla
interesów , a bardziej dla zdrow ia, w yjech ałem na parę
m iesięcy...
— Z panią?...
— A nie... Żona mi tow arzyszyć nie m ogła, po
mimo, żeni j ą usilnie nam aw iał...
— M iałam przyjem n ość panią G łąb sk ą na kon
cercie słysz eć ... Znam je j kom pozycyj parę... Nie
wiem, czyby się za gran icą dać sły sz e ć zech ciała...
— G dyby zech ciała... N am aw iałem ją , nam aw ia
łem usilnie, ale nam ówić nie mogłem.
— Od daw na pan w M em phisie?...
— Oddni kilku ... P rzyjech ałem tu na sezoiF Jesien n y...
— Na długo?...
— D ziś odjeżdżam ... i dlatego
w ła śn ie przed
staw iłem się pani... Może mnie pani zaszczyci p o le
ceniem jak iem ?...
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Paim a Ju lia z ożyw ieniem na niego sp ojrzała
i odrzekła:
— Je ś liś pan ła sk a w ...
— O wszem... proszę... najm ilej mi b ędzie...— odrzek ł z naciskiem szarm anckim .
— W szak pan publicysta i autor?
H rabia G łąbski, który tytuł hrabiego p rzyb rał
dla „ g łu p ie j” zagran icy, na zapytanie to odpowiedział
ukłonem.
— Przedew szystkiem przeto zwracam się do pu
blicysty z prośbą o d yskreeyę...
— P a n i...— odrzekł, u ch ylając głow y.
— O d yskreeyę wobec publiczności i wobec ro 
dziny m ojej...
Sło w a te ten na pseudo hrabiego w p ły w w y w a r
ły , że w oka mgnieniu zm ienił ton z ugrzecznionego
na poufały. D om yślał się aw antury ja k ie jś — cze
goś, co skandalem trąciło i osłon w ym agało. Odparł
w ięc:
— K siężn iczka -mi w zupełności zaufać możesz.
Umiem w potrzebie nie tylko, ja k pień, m ilczeć, ale
oraz przydatnym się stać... Rozkazuj mi, pani...
— P roszę jeno... Proszę nie rozgłaszać o moim
w M emphisie pobycie, i gdyby co nadzw yczajnego za
szło, donieść mi o babce i m atce m ojej, dla których
eskapada m oja je s t ciosem dotkliw ym ... Chodzi mi
nie tyle o to, ażeby one nie w iedziały, gdzie jestem ,
ja k o to, ażeby w iedziały, że mi nic nie grozi...
— Mogę się hrabinie i księżnie przedstaw ić
w roli upoważnionego przez p a n ią?...— zapytał.
Panna Ju lia , nim na zapytanie odpowiedź dała,
pom yślała pierw ej.
— A ... — odezw ała się po chw ili. — Zbieg oko
liczności pana mi nasunął, muszę w ięc pana w y z y 
skać, je ż e li— dodała— pan mi na to pozw olisz...
— Oddaję się całk ow icie i bezwarunkowo na
pani rozkazy...
— Zechcesz pan się k artą m oją obarczyć?...
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— Z ja k n ajw ięk szą ochotą...
— Zechcesz pan następnie, gd yky tego potrzeba
zaszła, być moim wobec m atki adwokatem ?...
— Ja k najchętniej...
— K ie d y tak, w ięc nam się i ułożyć i w szystko
zdrowo obm yśleó n ależy... U siądźm y...
O bejrzała się, u p atrzyła postaw ioną obok w y ra 
stającego z drewnianego wazonu laurow ego drzew a
kanapkę, ku niej się zw róciła, i u siad łszy, w sk a za ła
przypadkowem u tow arzyszow i swem u m iejsce.
— W ięc ta k ...— zaczęła.— PrzedewTszystkiem j e 
dnak potrzeba, ażebym pana z sytu acyą m oją oznajom iła... O puściłam domowe progi sam ow olnie... To
źle... niepraw daż?...
— Ź le... N ie w iem ... To zależy... — odpowie
dział.
-— B ezw zględnie źle... wiem o tern i w iedzia
łam z góry; w tym atoli w ypadku zachodzi ta oko
liczność łagodząca, że do tego kroku skło n iła mnie
nauka...
— N a-u-ka?... — w y rz ek ł pan G łąbski z akcen 
tem w ysokiego zdumienia.
■— W stępuję do uniw ersytetu...
— Do u -n i-w er-sy-te-tu ?...— w y skand ow ał.
— P rzyp uszczałam , że pana, człow ieka na ni
w ie um ysłow ej pracu jącego, nie zdziwi to... — zau 
w a ż yła .
— P rzep raszam ...— o d p arł.— Mnie to jedn ak nie
zadziw ić nie m ogło...
-— K ob iety się uczą przecie...
— T ak... zapew ne... a le... J a ostatecznie nie
jestem nauki kobiecej przeciw nikiem ... Jed n akże...
— Z resztą... m niejsza o to... — podchw yciła,—
P o d jąłeś się pan pośredniczyć pom iędzy mną a rodzi
ną m oją, o tern w ięc pom ówm y... Do m atki pisałam
ju ż z drogi i przez pół j ą uspokoiłam ... Chodzi mi
o to, ażeby j ą uspokoić zupełnie... W celu tym z e 
chciej pan w ręczyć je j kartę m oją osobiście i żywrnm
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słow em , juko św iadek naoczny, zapew nić, żem zdro
w a i bezpieczna, że nic mi nie grozi i grozić nie mo
że... Następnie racz mi adres sw ój zostawić; pod
adresem tym w ypadnie mi może do babki i matki
listy p o syłać; w razie takim pan zechcesz łask a w ie
od nieb brać i mnie od syłać odpowiedzi... Czy
zgoda?...
— Zgoda, pani... Cóż mam odpowiedzieć, gdy
mnie ozy to hrabina, czy księżna zapyta, gdziem się
z panią spotkał?...
— Odpowiedz pan...— zam yśliła s ię — odpowiedz,
żeś mnie spotkał... czy j a wiem gdzie!...
— Powiem , żem się z pan ią zeszedł... haprzykład : w P aryżu , albo w Csteudzie, albo w e F lo re n cy i
w galeryach pałacu Pitti...
Panna Ju lia p atrzyła na niego z w yrazem z ap y 
tania w oczach. ■
— Spraw i to rodzaj d yw ersyi... K sięż n a i h ra 
bina pom yślą, żeś pani w y je ch ała dla sztuk p ię 
knych...
— N ie... — odrzekła. — Niech tego nie m yślą;
zresztą później trochę zawiadom ię je sam a... Wobec
nich potrzeba mi jeno zyskać na czasie i zapew nić
sobie swobodę, i uniknąć przeszkód, a na początek,
który je s t najtrudniejszy...
— Ach! p an i...— podch w ycił— przeszkody i utru
dnienia będzie pani m iała na początku, w śicd k u i na
końcu w sam em bardzo trudnem zadaniu, ja k ie ś na
barki sw oje w zię ła ...
— Czyż barki m oje nie s ą takie, ja k u innych
kobiet?...
— B ark i?... Bierzem y barki w znaczeniu przenośnem...
— To je st, rozum iem y pod niemi głow ę, wzbu
dzającą w ątpliw ość pod w zględem w ytrzym ałości.
Spróbuję... P róbują iune, czem użby i mnie to wzbronionem być m iało!...
Biblioteka. — T. 152
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— Inne... inne...—zaczął pan Głąbski.—Pomię
dzy innemi a panią porównania niema...
— Czemu?...
— Odpowiem pani otwarcie, opierając odpo
wiedź swoją na zdaniu, wyrzeczonem przez biskupa
Krasickiego: „My rządzim światem, a nami kobiety...”
Czy wszystkie kobiety do rządów są powołane?... Nie
wszystkie... Nie posiadające kwalifikacyj odpowie
dnich, poszukują ich we wszystkiem, w czem jeno
podejrzewać można,, że się one znajdują... Jedne ima
ją się tego, drugie czego innego: sztuki, kokieteryi,
galaateryi, wystaw rozmaitego rodzaju; niektóre rzu
cają się na drogę nauki pod hasłem równouprawnie
nia, w przypuszczeniu, że w niej znajdą oręż, zape
wniający panowanie... Pani jednak... pani oręż ów
dzierżysz w ręku, jasny i wszechpotężny: na co pani
nauka?... Czy wszystkich świata mądrości nie zastąpi
jeden pani uśmiech?... jedno skinienie?...
Pan Głąbski deklamował pod koniec. Panna Ju
lia w milczeniu, z wyrazem dobrotliwości w oczach,
słuchała, i wysłuchawszy, odparła:
— Wzywasz mnie pan na dyskusyę, z którejbym może zwycięzko wyjść nie zdołała, i dlatego,
ponieważ się pan na biskupa Krasickiego powo
łałeś, powołam się na zdanie dyskusyi nie dopuszcza
jące: Ge que la femme veut, Dieu le veut... Co pan
na to?...
— Broń składam i czoła uchylam... — odpowie
dział pan Głąbski z uśmiechem i ukłonem.
— I bierzesz pan na siebie pośrednictwo?...
— Biorę...
— W razie potrzeby jednak?...
— Bien entendu...
— Dziękuję...
Na temby się rozmowa zakończyła, gdyby panu
Głąbskiemu, człowiekowi snadź praktycznemu, na
myśl nie przyszło zapytanie następujące:
— Wszak pani nie pozostaniesz w' hotelu?
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— A nie... — odrzekła i po chwilce dodała: —
Będę m usiała poprosić jednej z koleżanek, których już
cztery poznałam, ażeby mi w wyszukaniu odpowie
dniego m ieszkania pomogła...
— Możeby się przydać mogła pomoc moja?...
— Kiedy pan odjeżdżasz?
— Dziś... ale w nocy...
— Czyżby nam na to czas do wieczora sta r
czył?...
— Aż nadto.
— Znasz pan Memphis?...
— Nie wiele... Ale się bez znajomości m iasta
obejść można, radząc się ogłoszeń, które tu znaj
dziemy...
Obejrzał się, poszedł do czytelni i po chwilce
powrócił z pismem brukowem w ręce.
— Znajdziemy tu wszelkie potrzebne nam wska
zówki—rzekł, siadając— i wedle wskazówek tych uda
my się w miejsc parę... Pani potrzeba mieszkania
przyzwoitego: apartam entu z salonikiem, z gabinetem
do pracy, z usługą...
— Spokojnego...— dodała.
— Tak... to .się rozumie... Nie będziemy więc
szukali na głównych ulicach...
Mówiąc to, przeglądał pismo, i czytając głośno,
zaznaczał ogłoszenia o apartam entach umeblowanych,
0 trzech pokojach, z calem utrzymaniem, lub bez
tego...
W ybierała te pierwsze, których zanotował kilka
1 dodał objaśnienia, tyczące się tak zwanych „pen
sy onó w ”, to je st rodzaju hotelów, przyjm ujących loka
torów na czas dłuższy za opłatą miesięczną i m ają
cych do rozporządzenia swego pokoje i apartamenty.
Panna Julia jednak wyraziła chęć mieszkania osobno,
bez styczności z ludnością hotelową, spraw iającą dystrakcyę.
—- Chodźmy więc... piechotą, czy powozem? —
zapytał.
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— Powozem się prędzej załatwimy... — odpar
ła .— Proszęż się do wyjścia przysposobić, ja wnet bę
dę gotowa...
W kilka chwil później zeszła do czekającego na
nią w ocienionej krzewami egzotycznemi sieni pana
Głąbskiego.
Nim wyszli, lokaj hotelowy wszedł z oznajmie
niem, wygłoszonem dobitnie:
— Panie hrabio! pojazd na pana czeka...
Panna Julia zdziwione na niego zwróciła w ejrze
nie; to zmieszało go nieco.
— To dobrze... — odpowiedział lokajowi, i dla
usprawiedliwienia się snadź przed panną Julią,
dodał:
— Nas wogóle hrabiami tytułują za granicą...
Głupia zagranica... A protestować przeciwko temu
niema celu, tembardziej, źe szlachectwo nasze równa
się hrabstwu zagranicznemu... Musimy więc znosić
tytuły, jakie nam nadają...
Nie wiadomo, czy i o ile usprawiedliwienie to do
przekonania księżniczki Koreckiej trafiło. Może trafiło,
a to dlatego, że pan Głąbski nie pokazał jej karty
swojej wizytowej, na której u góry umieszczona była
korona siedmiopałkowa, a pod imieniem i nazwiskiem
wyraz „Comte” odlitografowany był pięknie i w yra
źnie. Gdyby kartę była widziała, możeby zapytała,
czy tę koronę i ten tytuł także zagranica nadała?
Poszukiwanie nie zabrało dużo czasu. Po obej
rzeniu paru mieszkań, które się nie podobały, panna
Julia trafiła na jedno, odpowiadające warunkom, j a 
kich pożądała. Z okien salonu widok wychodził na
rzekę. W dali ukazywały się kontury gór, stanowią
cych rodzaj ram, okalających zabudowania uniwersy
teckie i otaczający je park. Z balkonu rozwijał się
widok jeszcze rozlegiejszy. Przytem ujęła ją uprzejmość"gospodyni, kobiety nie młodej, której mąż u rzę
dował w sądownictwie miejseowem, zobowiązującej się
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czuwać nad nią, jak nad córką rodzoną. Zobowiązanie
to wywołał pan Głąbski.
— "Wszystko, zdaje się, czego żądać m ożna...—
rzekł do panny Julii po polsku.
— W szystko...— rzekła.
Gospodynię język zajął, zapytała, i gdy się do
wiedziała, co to za mowa, w yraziła domysł, że na
ród, językiem podobnym mówiący, zamieszkiwać m u
si, jeżeli nie Australię, to głęboką Afrykę. Dowód,
jak niedokładne w Memphisie o Polakach miano w ia
domości.

VI.
Przed ósmą rano, w dniu otwarcia wykładów po
czteromiesięcznej prawie przerwie, na podsieniach uni
wersyteckich i na kurytarzach ludno było i gwarno.
Młodzieży się snuło huk, młodzieży płci obojej, roz
bitej na grona i gronka. Drzwi wchodowe otwierały
się co chwila, dając niekiedy przejście osobistościom
pojedynczym, obzierającym się za znajomymi. Tak
wszedł ten i ów, a między innymi młody Korbicki,
który, skoro się pojawił, wnet wywołał okrzyk, wy
dany w języku polskim przez wesołą minę mającego
chłopaka, trzymającego tekę pod pachą:
— A tyś tu, Robercyuszu gładki!...
Korbicki dłoń mu podał i zarazem powitaniem
obdzielił kilku innych, jedno z wesołym chłopcem sta
nowiących grono.
— Cóż ciebie sprowadza?...
—• Co?...— odparł.— Na wykłady przychodzę...
— Ba— odrzekł jeden.—Primo, wykłady cię ob
chodzą miernie; secundo, rzecz niewidziana i niesłyszana, ażebyś kiedy z końcem wakacyj do Memphisu
przybywał; tertio, rzecz niewidziana i niesłyszana,
ażebyś się kiedy przed dziesiątą z objęć Morfeusza
wydzierał; quarto...
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— Dosyć chyba tego!... — przerwał któryś. —
Najważniejszym według mnie jest punkt tertio, z któ
rego niech się kolega Robercyusz tłómaczy...
— Mam się tłómaczyć?... — odrzekł zaczepiony,
prowadząc oczyma po tłumie, jakby w ciżbie kogoś
szukał.
— Jeżeli się usprawiedliwić, o! Robercyuszu,
nie zdołasz przed nami, pozwiemy cię do instancyi
wyższej i surowszej, do instancyi, w obliczu której
sypianie do dziesiątej rano jest grzechem o pomstę
do nieba wołającym, do instancyi, która ci nie wyba
czy, do instancyi, która cię znicestwi, do instancyi...
koleżanek, kapłanek nauki, które nie dosypiają, nie
dojadają, nie obzierają się, ale piłują, piłują, piłują,
że tylko opiłki się sypią...
Przemowę tę do pana Roberta przyjął głośny,
zbiorowy śmiech, w którym jednak pan Robert udzia
łu nie wziął, albowiem w ciżbie zoczył trzy kapelu
siki — dwa niewieście i jeden męzki i trzy spódni
czki — dwie z tiurniuram i, jednę bez tiurniury. Zo
czył je, i z grona kolegów, niby wiun z rąk, się wy
śliznął.
— Gdzie on?...— zapytał jeden.
— Praktykuje zasady prawa adhezyi... — odpo
wiedział drugi, oczyma wskazując, i dodał: — Nowe
jakieś koleżanki, które Robercyusz zwietrzył najpierwszy...
— Założyłbym się, źe się dla nich przed ósmą
zerw ał...— zauważył któryś.— Jeżeli domysł mój tra
fny, to musi to być jakieś w rodzaju liomo jpłci od
miennej extrum...
— Pod jakim względem?...
— Pod tym, lub pod innym...
— Wytłómacz się, kolego, jaśniej...
— Kiedy mi w oczach ciemno...
— Jak ten aforyzm rozumieć?...
— Bardzo łatwo... Dążymy do światła... Nie
czynilibyśmy tego, gdyby nam było w oczach jasno...
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— Psss... baczność!... oczy na prawo, w lewo,
w tył, nawprost i patrzcie!... tsss... — odezwał się j e 
den, wskazując oczyma na postać, która się we
drzwiach ukazała i na podsień wkroczyła.
Była to panna Julia Korecka.
W eszła, i z wyrazem lękliwości, albo raczej
niepewności posuwała się naprzód w ciżbie, na któ
rej tle odbijała się nie czem innem, tylko dystynkcyą. Niczem innem zresztą odbijać nie mogła, odzia
na bowiem była jak najskromniej, ale — co ma zna
czenie nie m ałe •— na każdym odzieży jej szczególe
i szczególiku znaczyła się mistrzowska ręka. Toż
samo było z ruchami. Lękliwość wydawała się, ja k 
by wzorowaną była wedle reguł estetycznych. Szła,
obzierała się, czegoś, czy kogoś oczyma szukała.
Młodzi Polacy oczyma za nią szli.
— Poskocz, Trąbo, ram ię jej podaj!...— odezwał
się jeden półgłosem.
— Poskocz ty, Pompo!... — odciął się ten, który
się do nazwiska— do przezwiska zapewne —• „trąby”
poczuwał.
— Niech Kanonik wysunie i w imieniu całej
kolonii polskiej na wszechnicy memphiskiej komplement
jej wytnie...
— Licho ją wie, czy ona Polka...— odrzekł K a
nonik.
— Polka, czy nie Polka, dość, że... oto błądzi
niby w lesie i wyobrażam sobie, z jaką uroczą wdzię
cznością przyjęłaby, jeżeli nie ramię, to palec...
— Więc szoruj do niej z palcem, Barabaszu...
— Szoruj ty, Kapituło...
Przezywali się i zachęcali młodzi Polacy, ze
brani w gronko nieopodal od drzwi i spoglądali za
panną Korecką, która się powoli posuwała ku uni
wersyteckiemu foyer, ognisku krzyżujących się kurytarzy.
I
W tem to w łaśnie ognisku pan Robert 'trzy pan
ny zoczył i ku nim pośpieszył. Były mu one przez
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pannę Pętlicką przedstawione i on się im ciceronowaó
podjął. Ale w usługę tę panna Justyna nie wierzyła,
on zaś ofiarował ia, bez myśli dotrzymania. Stawił się
jednak. Panienki nie bez uradowania wewnętrznego
ujrzały go i wdzięcznie mu na powitanie odpowie
działy.
— I jakże?...—zaczął.— I cóż?
— Przyszłyśmy... — odrzekła panna Ewelina —
i nie wiemy...
— Na jaki się panie zam ierzają zapisać wy
dział?...
— Oczywiście na medycynę...
— Na medycynę... hm?... Medycyna się za
czyna...
— Od anatomii...— podchwyciła panna Ewelina,
która się okazała najrezolutniejszą i tak w swojem,
jak towarzyszek przem awiała im ieniu.— Od anatomii,
o tem wiemy, ale lekcya anatomii naznaczona jest na
jedenastą, o ósmej zaś botanika zapisana w progra
mie... Więc nam na w ykład botaniki iśó potrzeba...
Ale... gdzie to ten wykład będzie?...
— Dowiemy się... Proszę tu poczekać na innie...
Oddalił się i za chwilę powrócił.
— Wiem już... Sala num er piętnasty... Pokażę
paniom...
— Jaki pan łaskaw!... Doprawdy... Jak dzięko
wać panu?... Czy do sali wcześniej wejść i miejsce
zająć można?...
— Można, ale potrzeby niema... Do ósmej mi
nut dziesięć... Profesorowie przychodzą w kwadrans
później... nazywa się to kwadrans akademicki, panie
przeto macie przed sobą minut dwadzieścia pięć, któ
re lepiej spędzić, chodząc, aniżeli siedząc...
Czy
nie?...
— Praw da...— odparła panna Ewelina.
— Czy na ten kwadrans wolno do parku
wyjść?— zapytała jasnow łosa panna Emilia.
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— Wolno, o!... Wolno sobie kwadrans przedłu
żyć na pół godziny, na godzinę, na więcej...
— Jakto?...— podchwyciła.
— W yjść i nie wracać...
— Cóż profesorowie na to?...
— Ich to zgoła nie obchodzi...
— Przecież ktoś nad porządkiem czuwa, proszę
pana...
— Porządek nad sobą czuwa sam...
— Wiedz, Emilko — podchwyciła panna Eweli
na— że to uniwersytet; uniw ersytet zaś co innego, ani
żeli gimnazyum...
Emilka zamilkła i oczętami pilnie powiodła po
tłumie, szukająo w nim tych manier, dla których tiurniurę zrzuciła i paltocik na wzór męzki przykroić so
bie kazała. Szukała; fiolkowre jej źrenice zwracały
się kolejno na postacie młodzieńców, przedstawiające
się rozmaicie, nie tak atoli, ja k sobie wyobrażała.
Imaginacya jej zaludniała uniwersytet samemi osobli
wościami, samymi zuchami i oczajduszami, mającymi
w oczach wyzywający wyraz, na ustach piosenkę burszowską. Nastawiała słuch, ażali w ucho nie wpadnie
jej nuta relacyi o czarnych braciach, co to „pijani do
snu się udają, w stają i znów się sp ijają,” i zamiast
tej nuty, której się nauczyła od stryjecznego brata, co
jej cuda o uniwersytetach, zagranicznych zwłaszcza,
opowiadał, w słuchu jej brzęczał gwar, podobny do
gwaru, jak i sprawiają pszczoły w ulu. Co się zuchów
tyczy, to ich nie dostrzegała. Przeciwnie. Ci, na któ
rych się w ejrzenia jej zwracały, mieli minę, jeżeli
nie dzieciaków, to kulfonów.
Temu, zdawało się,
w majteczkacliby chodzić należało, tam ten p rzed sta
wiał zaspałą ociężałość, owego nos spiczasty i św i
drowate oczy m iały coś ptasiego w sobie. Gdzież owe
zuchy? Z tego to zapewne powodu pana Roberta, któ 
ry m iał minę dandysika, o porządek zapytała. To, na
co patrzyła, wydało się jej nie w porządku. Na od
powiedzi, jakich jej udzielił kolega, i na uwagę kole
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żanki, zamilkła i dalej poszukiwania czyniła, wodząc
po ciżbie oczyma.
— Korecka...
— Gdzie?...— odszepnęła koleżanka.
— Na prawo... nawprost drzwi...
Panna Marya w kierunku tym wejrzenie zwró
ciła i w tymże samym kierunku wejrzenie zWrócił
pan R obert, który dosłyszał szepnięcie blondynki.
Wejrzenie jego mocno się ożywiło. Nurzał je tam,
tu, owdzie i zatrzymał; zatrzym ał na pannie Julii, któ
rą odrazu poznał, pomimo, że ją przelotnie jeno, zdaleka w parku widział.
Trzy panienki i młody Korbicki przechadzali się
w foyer wzdłuż, m ijając je tam i z powrotem, gdy
wchodzili w kurytarze. W kul-ytarzach tracili z oczów
widok na drzwi, a zatem i na osobistości, które się
w nich ukazywały. W chwili, gdy się panna Korecka
widzieć dała, znajdowali się właśnie uw nijścia do je 
dnego z kurytarzy i panny kroczyły, lecz się pan Ro
bert na miejscu w tył zwrócił i tak zwrot ten wytłómaczył:
— Oddalamy się od audytoryum, w którem się
wykłada botanikę...
Sala znajdowała się w kurytarzu, do którego
wkraczali.
— Wszak to audytoryum tam ...— zauważyła pan
na Ewelina, oczyma wskazując.
— Tak... no... ale i ztąd niedaleko...
Panny okazały wahanie się; zwróciły się jednak,
tembadziej, że pan Robert opowiadać zaczął o dziwac
twach profesora botaniki, studyującego specyalnie
przenoszenie przez owady pyłków rodzajnych i prze
rywającego niekiedy wykład dla muchy, przelatującej
mimo katedry.
— Zabawne z tego powodu dzieją się nieraz
rzeczy... Profesor wykłada, nagle zamilka, oczy wzno
si, rękę wyciąga, palcem wskazuje i woła:— Niesie!..,
niesie!...
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Opowiadał dalej i szedł krokiem jak najpowol
niejszym, zwracając z podelba wejrzenia ku pannie
Julii, która również powolnie, oglądając się, posuwała
się ode drzwi ku środkowi głównej sieni. Idąc w ten
sposób, zoczyła nareszcie trzy panienki, z któremi
pod posągiem Jussieu’go znajomość zabrała. P rzy
śpieszyła kroku, przeszła przez ciżbę i powitała kole
żanki.
— A lękałam się, że pań nie spotkam!... — za
częła. Jakżem rada, że samotnie się błąkać nie będę
i na botanikę odrazu trafię!...
— My się pani nie przydamy na wiele... — od
parła panna Ew elina— bośmy nowicyuszki...
— A ja!... Ja paniom wszystko wskażę...— pod
chwycił pan R o b ert z akcentem gotowości do usług—
wskażę i zaprowadzę i wszelkich informacyj udzielę...
Zostanę z paniami na botanice, a... po botanice?...—
zapytał.
— Czyżbyśmy śmiały pana trudzić?...— odpowie
działa panna Ewelina— tembardziej, że... jak się zda
je... pan na -wydziale prawnym...
— Ta-ak... no...
— Więc dla nas opuści pan zapewne...
— A!...— przerw ał.— Mimo, że na prawo chodzę,
ale mnie przyroda ogromnie zajmuje, botanika szcze
gólniej, a przytem... a czyż to nie obowiązek dla stu
dentów starych służyć za przewodników kolegom i ko
leżankom młodym?... Od obowiązku tego uchylać się
nie mam prawa... To mój obowiązek... — na zegarek
spojrzał i dodał, zwracając się do panny Eweliny i na
pannę Julię wskazując oczyma: — Zechciej mnie pani
przedstawić...
— Pan Robert K orbicki...— rzekła panna Ewe
lina.
— Ju lia Korecka...— powiadziała panna Julia.
I ruszył przodem, przewodnicząc i drogę w ska
zując.
W audytoryum nie było jeszcze nikogo. Przed k
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tedrą, która składała się z długiego stołu i z jednego
krzesła, ustawionych na podniesieniu, przed wprawio
ną w ram y przytwierdzone do ściany dużą czarną
tablicą, wznosiły się z dołu do góry szeregi ła w e k ’
i podłużnych stołów na czarno pokostowanych. Ściany
gołe, białe, sufity wysokie; na katedrze karafka z wo
dą i szklanka obok; sala w iała pustką i chłodem.
Pan Robert wyprzedził koleżanki, biorąc na sie
bie funkcye czyniącego honory domu.
— Owóż jesteśm y najpierwsi... — rzekł. —- Tern
lepiej... Zajmiemy miejsca najdogodniejsze... Jak pa
nie wolą, bliżej, czy dalej od profesora?...
— Bliżej oczywiście... — odrzekła panna Ewe
lina.
— Na pierwszej przeto ławce... naprzeciwko ka
tedry...
— Achi nie... — odezwała się jedna z panien—
ta za zbyt na widoku...
— Więc na drugiej... ot tu... — wskazywał i na
bok się usunął.
— Proszę... — zachęcały panienki jedna drugą,
ustępując pierw szeństwa pannie Koreckiej.
Ta atoli usunęła się. Tak więc wypadło, że
przodem za stół w drugim szeregu wsunęła się pan
na Smorz, za nią panna Zawilska, następnie panna
Trzciprztyńska, w końcu panna Julia. Ta ostatnia za
ję ła skraj ławki tak, żeby się cały szereg panien po
sunąć musiał, gdyby kto na skraju usiąść zechciał.
Pan Robert przeto stanął obok i, dalej rolę swoją
przewodnika odgrywając, prawił:
— Profesor jest oryginałem, znanym w całym
Memphisie tak dalece, że, gdy się na m ieście-pokaże,
ulicznicy za nim biegają i palcami go wytykają... Ale
przedmiot swój na palcach zna i znakomicie wykłada,
mimo, że już liczy wieku bodaj ozy nie lat ze sto...
Bardzo stary... U niw ersytet^tutejszy jest, co się pro
fesorów tycze, muzeum archeologicznem... Z w yjąt
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kiem fakultetu prawnego i kilku docentów na fakulte
tach innych, sami starce... To słaba uniwersytetu
memfiskiegó strona...
Opowiadanie powyższe przerw ało nagle wkro
czenie gwałtowne do sali istnej bandy zbytkowników.
Wbiegali przez otwarte na ścieżaj drzwi z okrzykami,
piskami i gwizdaniami, na stoły wskakiwali i ku ław 
kom dalszym pędzili. Jeden ze stołu na stół koziełki wywracał. Inny szedł rękoma, a nogi m iał w gó
rze. Inny znów w prysiudach podskakiwał. Byli je 
dnak i tacy, co wchodzili poważnie i spokojnie m iej
sca zajmowali.
Blondyuka wcale inaczej studentów sobie wyo
brażała. Na siedzeniu było jej nijako, tembardziej,
że przed sobą w idziała na stole scyzorykiem wyrżnię
ty czterowiersz, którego sens nie spraw iał jej przyje
mności. Wolałaby, ażeby nie wiedziano, że ona utwór
ten czytała. Wolałaby znajdować się w audytoryum
innem, a przynajmniej na iunem miejscu. Siedziała,
jak wkopana i zasłoniwszy napis teczką, czekała na
wejście profesora.
Wejście nastąpiło niebawem. W sali nagle za
brzmiały oklaski, po których zapanowała cisza.
Wielkiem jednak było pana Roberta zdziwienie,
gdy na katedrze pojawił się nie stuletni blizko sta
rzec, którego on zapowiadał, ale człowiek w sile wie
ku, raczej młody, niż stary, mocno zbudowany, czer
stwy, jasny, o rudawym zaroście blondyn.
— Hm...— m ruknął pan Robert, przysiadając się
obok panny Julii, która się usunęła, ale o tyle tylko,
że dla niego pozostawało zaledwie pół miejsca.
W ystawił też nogę i oparł się na niej ręką.
— Panu niewygodnie...— szepnęła.
— Przeciwnie... bardzo wygodnie... — odszepnął
i chciał coś jeszcze, na usprawiedliwienie pomyłki co
do osoby profesora dodać, gdy z katedry profesora
głos się odezwał.
Panna Marya, Emilia i Ewelina wnet się do za
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pisywania w kajety jęły. Panna Julia kajet przed, so
bą położyła, pióro umoczyła i ze zwieszonem nad pa
pierem piórem w słuchała się w opowiadanie, tyczące
się zasad i dziejów nauki. Żywo ją to zajęło. Kole
żanki pisały; kolega na przyszczepku siedział i w ró
wnowadze się utrzymaó usiłował; ona słuchała, chło
nąc pamięcią szczegóły wielowiekowej pracy obser
wacyjnej, szukającej powoli drogi, błądzącej po oma
cku, aż znalazły się w końcu umysły jasne, co ją na
tor właściwy wprowadziły. Profesor prawił, jak ą w n a
turze świat roślinny pełni funkcyę i jakim jest stosu
nek jego do świata mineralnego z jednej, a zw ierzę
cego z drugiej strony. Następnie wymieniał mężów,
co naukę ufundowali: Linneusza, Jussieu, Buffona, H al
lera, de Candola i innych. Porównywał systematy,
analizował teorye, wykazywał zdobycze, mówił sposo
bem opowiadaniowym, a tak jasno, z takiem życiem,
z takiem przejęciem się przedmiotem, iżby się go
w nieskończoność słuchać chciało. Chciałoby się go
słuchać bodaj czy nie bardziej, niż owej szczebiotki,
której poeta „nie śmiał przerywać, nie śmiał odpo
w iadać.” Taki ten pierwszy wykład uniwersytecki na
pannę Korecką wywarł wrażenie; to też żalu doznała,
gdy profesor skończył i z siedzenia się podniósł.
O mało, że nie westchnęła.
Ona nie westchnęła, ale obok niej westchnienie
się dało słyszeć. Wydarło się ono z piersi pana Koberta, dla którego siedzenie przez trzy kwadranse na
krawędzi istną w końcu stało się m ęczarnią. Noga
mu ścierpła. W yprostował się, nogę -wyciągał i po
stawie szyk przywrócić usiłował. Panie tymczasem
kajety składały.
A teraz...— zapytał.
— Na przyrodzie o dziewiątej niem a wykładu
żadnego...— odpowiedziała panna Ew elina—o dziesiątej
chemia, o jedenastej anatomia...
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— Godzina wolna. Jakże tę godzinę spędzi
my?... Przechadzka może... co?... — zaproponował—
w parku, pod platanami? co?... Służę...

VII.
Panny M arya, Emilia i Ewelina przyjęły propozycyę przejścia się po parku, pod platanami; panna
Julia nic nie odpowiedziała; w końcu jednak, gdy
z sieni środkowej potrzeba było ku drzwiom wchodowym się zwrócić, odezwała się do koleżanek:
— A więc, do widzenia... — i wnet dodała, gło
wą ku panu Robertowi skinąwszy: — do widzenia
i dziękuję.
— Jakże!—pani nie z nam i?—zapytała jej pan
na Ewelina.
— Zejdziemy się na chemii...
;—_ I na anatomii?...
— Nie; boję się.
’ Chciał pan Robert głos zabrać i coś ze strony
swojej dodać, lecz grono młodzieży n adeszło,i taki
przybrało kierunek, że panna Julia, z drogi gronu te 
mu ustępując, oddaliła się. Oddaliła się i nie wróci
ła. Panu Robertowi strzeliła była w głowie myśl pój
ścia za nią i puszczenia trzech koleżanek „w trąb ę .”
Zmiarkował się atoli, iżby się przez to dopuścił
nieprzyzwoitości w stopniu wysokim. Pozostał przeto
z trzem a koleżankami, tylko palcami strzepnął. Ozna
czało to u niego zły humor, który wnet przem inął,
ponieważ był chłopak rozważny, nie biorący pod roz
wagę dwóch jeno rzeczy: straty czasu i straty pienię
dzy. Dwie te rzeczy w rachunek u niego nie szły... _
Zresztą zaś rachow ał—rachow ał bystro naw et i w je 
dno oka mgnienie wyrachował, że gdyby za panną
Korecką poszedł, a trzy panny opuścił, naraziłby się
i tym ostatnim i jej. W yrachował przytem, że ażeby
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się ani im, ani jej nie narazić, wypadało ja k najwię
kszą koleżankom okazać uprzejmość. Rachunek ten
w um yśle jego dokonał się błyskawicznie; zły humor
minął i miejsce jego zajął wyraz zadowolenia, które
się w następujących objawiło słowach:
— Dzień prześliczny, odetchną panie świeżem
powietrzem po zaduchu sali wykładowej.
Czynił pannom rum. Gdy dochodził do drzwi,
na ganek wprowadzających, w uszy wpadły mu wy
razy:
— Robercyuszu, gubisz się, albowiem przed bra
mami piekięinemi stajesz...
Wyrazy te, luboć nie głośno, ale po polsku wy
mówione, dostały się do uszek panieńskich.
— Po polsku mówią... — zauważyła panna
Emilia.
— Polaków tu je s t gromadka spora...— odrzekł.
— Co oni o piekle mówili?...
— Żarty niesmaczne...
Weszli niebawem w aleję, którą w yściełały li
ście zeschłe platanów. Jesień się w powietrzu czuć
dawała; słońce jednak świeciło i udzielało ciepła, któ
re nie rozgrzewa, lecz rozkoszą przejmuje. Rozkosz ta
atoli obojętną była dla słuchaczek, które po raz pier
wszy w życiu kosztowały strawy, zowiącej się nauką
wyższą. Pokosztowały jej w dobrym gatunku. Znaj
dowały się pod wrażeniem wykładu znakomitego pro
fesora. Nie mogły m ateryi tej nie dotknąć.
— Ach! jak on anielsko wykłada!... — zawołała
jedna.
— Boski w ykład...— potwierdziła d ru g a .,
Trzecia milczała, a tą trzecią była panna Smorz,
leśniczówna z m ajątku rodzica Korbiekiego. Ten był
zapewne powód, dla którego nie odzywała się do syna
ojcowskiego pryncypała, stawszy się syna tegoż kole
żanką. Nie wiedziała, z jakiej do niego zacząć be
czki. Przypom niała sobie „panicza,” gdy się niekie
dy na leśniczówce na kucyku pojawiał; przypomniała
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sobie, jak raz kartofle z mlekiem kwaśnem zajadał
i jak się temu przypatrywała; przypomniała sobie, j a 
kiem go rodzice jej uszanowaniem otaczali. Wspo
mnienia te m gła przysłaniała; ona była dziewczątkiem
małem, on wyrostkiem; ojciec jej zawsze na leśni
czówce urzędował: onieśmielało ją to i kłódkę jej na
usta wkładało. Pomimo w ię c ,' że z wykładu botaniki
wyniosła takie samo, ja k koleżanki, wrażenie, zamil
czała, kiedy one wykrzyknikami zachwyt swój -tłuma
czyły.
— Niezrównany w ykład!...— dodała panna Emilia.
— Miałabym mu jednak do zarzucenia rzecz jednę...— odezwała się panna Ew elina.— Za prędko mó
wi... Gdyby mówił nieco powolniej, możnaby wszyst
ko spisać i nauczyć się dosłownie.
— To wielka prawda!... — potwierdziła panna
Emilia.
— Mojem zdaniem —w trącił pan Robert— on zby
tecznie w szczegóły wchodzi...
— To prawda...
— I nie wypowiada swego zdania...
— Zauważyłam to... — podchwyciła panna Emi
lia.— Ewelko, czyś ty zauważyła?... Powiada, co mó
wił Linneuśz, Jussieu, Buffon, a nie powiada, co sam
myśli... Uderzyło mnie to... A czekałam na muchę...
— To nie on muchy studyuje...— odparł pan Ro
bert.— On nie... to inny...
— Jest chyba inny jeszcze w ykład botaniki...
— Może jest... może był... nie wiem dokładnie.
Nie wiedział i powtórzył opowiadanie jednego
z kolegów, który go, lokując mu w głowę relacyę
0 musze, na muchę wziął. Rzecz słyszaną w dobrej
powtórzył wierze i podał ją za widzianą. Złapał się
1 radby był m ateryę tę usunąć z porządku dziennego.
Pan Robert lekko brwi zm arszczył, wąsięta so
bie zlekka pogładził, i doszedłszy do bramy parkowej,
zaproponował koleżankom za bramę wyjść. Nie było
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słusznej raeyi propozycyi tej nie przyjąć. Mimo b ra
my przechodziła szeroka ulica.
Towarzystwo przekroczyło ulicę i uszedłszy cho
dnikiem kroków ze sto, znalazło się przed wnijściem
do rodzaju zagrody, otoczonej laurowym żywopłotem.
Pan Robert się zatrzym ał, i na wejście ręką wskazu
jąc, przemówił uprzejmie:
— Proszę...
— Cóż to?...— zapytała panna Ewelina.
— Knajpka studencka...
— Nie, nie...—zaczęła.
— Zapewne tu pannę Justynę zastaniemy.
Panny się zawahały; lecz panna Em ilia lody
przełam ała.
— Eh!,..—wygłosiła z gestem zamaszystym.
Pierwsza próg przekroczyła i za nią gęsiego we
szły koleżanki do środka. Za koleżankami wkroczył
kolega.
Wnętrze zakładu, przedstaw iające się pod po
stacią obszernego, szklanem poddaszem przykrytego
podwórca, zastawione było stoliczkami okrągłemi. Przy
każdym stoliczku cztery krzesełka. W głębi drzwi
prowadziły do izb, z których średnia stała otworem
dla gości rod ¡aj u wszelakiego, poboczne zaś służyły
za m iejsca zgromadzeń dla korporacyj studenckich.
Gości zgromadziło się sporo — sama młodzież—
piwo pili, gwarzyli i papierosy kurzyli. Dymy, cze
piając się laurów, wzbijały się do góry. Pan Robert
upatrzył stoliczek swobodny i poprowadził ku niemal
panny.
— Co panie pozwolą?... — zapytał, miejsce zająwszy.
|_ i Pauny jedna na drugą pytające zwróciły w ej
rzenia.
— Lemouiada, orszada, woda sodowa z sokiem,
piwo?...
-— Piwo...— odrzekła z przyciskiem panna Emi
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lia, której w bławatkowych źrenicach jaśniała cieka
wość.
Knajpa — hejl Od brata stryjecznego tyle się
0 niej nasłuchała! Rada była, że się tu nakoniec do
stała; rada była sobie; rada była paltocikowi swemu;
wdzięczność czuła dla kolegi, który przed nią podwo
je tego przybytku otworzył. W yobrażała go sobie
inaczej. Wedle opisu, który w jakim ś wyczytała ro 
mansie, knajpka studencka przedstaw iała się jej pod
postacią izby o nizkiin pułapie, brudnej, dymu pełnej
1 ciemnej. Znalazła zupełnie co innego. Zamiast pu
łapu— w mąlowidła na szkle przyozdobione poddasze,
wysokie i eleganckie; zamiast ścian — laury; zamiast
ciemności — światło, złagodzone koloraturą; dymy
uchodziły na wolne powietrze, nawet kufle były nie
cynowe, nie gliniane, ale kryształowe. I studenci,
którzy przy kuflach z papierosam i siedzieli, wydali się
jej lepiej, aniżeli w audytoryum. Toć to ludzie —
młodzi wprawdzie — ale ludzie! Piwo i papierosy
nadawały im akcent obiecujący jakiś. Toć to ko
ledzy!...
— Piwo!!..—rzekła!
— A panie?...— zapytał pan Robert panny Smorzówny i panny Trzciprztyńskiej.
— To i my piwo.!. — odpowiedziała ta ostatnia.
Zastukał laską o stolik, a gdy garson się zjawił,
kazał podać cztery kufle.
— Gdzie panna Justyna?...— odezwała się panna
Ewelina.
— Niema jej... Spodziewałem się ją tu zastać...
mam nawet do niej interes, ale ona chodzi na kli
niki, więc nie zawsze czasem swoim rozporządzać
może...
— Bardzo pracuje...
— Zapewne...
Garson przyniósł kufle i ustaw ił je na podstaw
kach.
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— No...— zaczął pan Robert, szklankę swoją pod
nosząc— oblewamy koleżeństwo...
Rzekłszy to, szkłem o szkło najbliższe stuknął;
panny kufle swoje w ręce ujęły; stukanie poszło wo
koło i zakończyło się na kuflu panny Maryi. Kiedy
to ostatnie nastąpiło, pan Robert w koleżankę się wpa
trzył i powolnie wyrzekł:
— Rysy pani nie są mi nieznane...
Dziewczyna ponsem się oblała.
— Wszak panna Marya Smorzówna?...
— Takv..— odszepnęła.
— . Nie przypomina mnie sobie pani?...
— Nie.
— Dawne czasy... lat ze szesnaście: byłaś pani
malutką, ot tycią... — pokazał. — Nosiłem panią na
rękach...
Pons jej powoli z policzków ustępować za
czynał.
— Mój Boże...— praw ił dalej.— Jak się to czasy
zmieniają!... Dziśbyś mi pani nie pozwoliła wziąć sie
bie na ręce...
Panna Marya oczy n a niego podniosła.
— Nie udźwignąłbyś jej pan...—-w trąciła panna
Ewelina.
— Czemu nie?... o!...— odrzekł, i zwracając się
do dawnej znajomej, mówił dalej: — Nazywałem pa
nią: M arynią.. Czyż i tego pani nie przypomina
sobie?...
— Zaczyna mi się coś, ja k przez sen, przypo
minać... — odrzekła, uprzejmością „panicza” ośmie
lona.
— A więc... po starej znajomości...
Dłoń jej podał. Ona mu rękę uścisnęła i w uściskw lała trochę uczucia.
— Obecnieśmy koledzy...
Podniósł kufel, stuknął. Panna Marya stuknęła
tak mocno, że mocniej nieco, a byłyby dwie szlanki
poszły w kawałki.
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— Nie żałuję, żem tu przyszła...— odezwała się
panna Em ilia.— I Marysia zapewne nie żałuje.
— O, niel... — odparła leśniczówna, spoglądając
na pana Roberta z pod oka.
— I ja... czegóżbyin żałować m iałal... — dodała
panna Ewelina. — Czy to nam tu źle?... Ale... — w y
dostała z za paska zegarek — dziesiąta już nieda
leko...
— Kwadrans jeszcze... — odrzekł pan Robert.—
Macie panie czas wypić piwo...
Czas miały, ale im piwo gorzkie nie koniecznie
smakowało. Popijały i krzywiły się. Jedna tylko
blondynka z fiołkowemi oczyma rezolutnie bausty prze
łykała i kufel swój wypróżniła.
— No, chodźmy...— odezwał się pan Robert—na
chemię...

VIII.
Na chemii młody Korbicki obzierat się, kogoś
oczyma poszukiwał i po skończonej dopiero godzinie
dostrzegł w dali przechodzącą postać panny K ore
ckiej. Oblicze jego wyraziło zdziwienie. Wyszedł
z trzem a koleżankami zamyślony i jakby zafraso
wany.
— A teraz, panie... — zaszczebiotała Em ilka —
śpieszmy na anatomię...
Zdawało się, jakby słów tych nie słyszał.
— Pan się dla nas prawdziwie poświęca...— rz e
kła poważnie panna Ewelina.
— Co?...— zapytał w roztargnieniu, i wnet, ja k 
by zapomnianą przypomniał sobie rolę, dodał:— Co pa
ni rozkaże?...
— Poszłybyśmy na anatomię już same, jeno
chciałybyśmy wiedzieć którędy...
\
— A... którędy?... Pokażę paniom. Proszę...
Poprowadził koleżanki do gmachu, wznoszącego
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się za posągiem Hippokratesa, doprowadził je do drzwi
amfiteratru, i:
— Oto tu... — zaczął. — Panie mi wybaczą, że
im na wykładzie towarzyszyć nie będę... Muszę
być na wykładzie socyologii, bardzo dla mnie w a
żnym...
— Ach!,,.—pochwyciła blondynka—jakżebym so
cyologii słuchać chciała!...
— Pani masz zamiar poświęcić się medycynie...
— W łaśnie...— odparła.— Medycynę chcę na so
cyologii oprzeć, uważam bowiem, że konkretnie rzecz
biorąc...
— No, no... ’— tonem upomnienia odezwała się
panna Ewelina.
— Nie, Ewelko... — odrzekła. — Wiesz, com ci
mówiła... Chcę koniecznie kursu socyologii wysłuchać,
i nie chciałabym tracić takiej dobrej okazyi, jak a mi
się trafiła, pójścia na pierw szą lekcyę z panem Korbickim...
W oczach pana Eoberta widać się dało zakłopo
tanie, które było bardzo naturalnem z tej racyi, że
nie wiedział, kiedy socyologię w ykładają. Wymienił
j ą dla upozorowania, że opuszcza swe towarzyszki.
Nie wiedział, jak dziewczynę od siebie odczepić. Na
szczęście, z pomocą mu panna Ewelina przyszła.
— Opuścisz pierw szą lekcyę anatomii...
— Jakże to zrobić?... — zapytała blondynka za
frasowana.
— Eady niema innej — pośpieszył pan Eobert
z odpowiedzią— chyba na przyszły sem estr odłożyć.
— Cóż na tern wygram?...
— Z sem estru na sem estr rozkład się zmienia...
— Alebym ja jak najprędzej socyologii słuchać
chciała...
— Jeżeli jednego z drugiem połączyć nie można,
w takim razie bierze się przedmiot ważniejszy...
Na języku już miała, że zdaniem jej, socyolo-
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gia ważniejszą jest, gdy się w korytarzu ukazał pro
fesor.
— Profesor anatom ii...— rzekł pan Robert.
— Chodźmy...—wezwała panna Ewelina.
Panna Zawilska zaprowadzić się dała. Gdyby
nie to, gdyby w rzeczy samej o dziesiątej w ypadał
wykład, którym się pan Robert zasłonił, byłby fakul
tet medyczny członka jednego postradał. Jakże czę
sto się zdarza, że drobne powody wielkie sprowadzają
następstwa.
Panny do amfiteatru weszły; pan Robert zaś
przeszedł most, i omijając uniwersytet, brzegiem rz e
ki udał się ku miastu. Zmierzał w stronę bawaryi,
w której z koleżankami koleżeństwo zapijał. Gdy do
zakładu wchodził, na progu praw ie spotkał się z pan
ną Justyną.
— No!... masz go!...—zaw ołała.— A jam na was
czekała, czekała, czekała...
— I cóź?...— zapytał.
— Dostałam zapiski, ale niech Pan Bóg broni,
jak nabazgrane.
— Wejdźmy do środka...
— Nie mogę. Czeka na mnie Korecka...
— A?...— odezwał się.
— Chciała, żebym z nią szła zaraz, alem po
wiedziała, że za kwadrąnsik przyjdę... Pewna byłam,
że was u Dicka zastanę...
— Musiałem towarzyszyć tym srokom...
— Jakim srokom?...
— Pannie Tripci i innym...
— Aha!... no?... cóż... jakże?... Cha, cha. cha!
Ale powiem wam tyle tylko: Nie szukajcie zapisek
żadnych, ja wszystkie będę miała... Bądźcie zdrowi...
Z kw andrasika zrobiło się kwandrasisko i dawno m i
nęło; śpieszyć muszę.
— Dokąd?...
— Toćżem mówiła: do panny Koreckiej... Panna
Korecka... proszę kogo!... zaprosiła mnie do siebie na
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śniadanie... Z księżniczką... proszę kogo!... śniadanie
będę jadła... Taki honor... hej,...
— Będziecie się potem ze m ną widzieli?
— Ależ w prost do was od księżniczki przyjdę.
Czy was w domu zastanę?...
— Będę w domu.
— Napewno?...
— Jak najpewniej...
— Do widzenia przeto...
Rozeszli się. W chwilkę później panna Justy
na, w parku uniwersyteckim, gdy na kroków kil
ka do panny Julii się zbliżała, tak do niej przem a
wiała:
— Ależ, moja pani, pani się na mnie naczeka
ła, naczekała!... I ja jednak czekać musiałam. Mia
łam się widzieć z jednym studentem, studentem — po
wtórzyła— no i spodziewałam się, a nawet pewna by
łam, że go w jednem m iejscu zastanę, a on wziął
i nie przyszedł... cha, cha, cha!... Ale niech pani,
moja pani, nic sobie złego nie myśli. Ja miałam do
tego studenta interes, prawdziwy interes... I dlatego
się pani n a mnie naczekała. Przepraszam...
— Nie czekałam znów tak długo... — przerw ała
panna Korecka, idąc ku bramie parkowej.
— Dłużej jednak, niż kwadransik.
— Może naw et dłużej trochę, niż kwadrans...
— Czyli, ja k temu studentowi powiedziałam:
kwadransisko...
Zaśmiała się.
Na ulicy panua Julia, dlatego zapewne, ażeby
w niej śmiechu nie rozbudzać, nie zaczepiała jej i szła
prędko. Niebawem też weszły do kamienicy. Scho^.
dami dostały się na pierwsze piętro do apartamentu,
w którym się panna Korecka ulokowała. Pozór pan
nie Pętlickiej zaimponował.
— E ...— zaczęła, spoglądając po 'meblach i ozdo
bach—tu doprawdy po książęcemu.
Położyła z boku swoją tekę i na wezwanie

73

uprzejme gospodyni domu, usiadła na kanapce w ocze
kiwaniu na śniadanie; panna Julia wyszła, ażeby je
zamówić.
Panna Justyna okiem powodziła, i jakby sobie
w pamięci notowała, mówiła szeptem:
— I parkiety, i dywany, i mahonie, i albumy,
i fortepian... hiiil...
Dalsze spostrzeżenia przerwało wejście panny
Julii.
-— Śniadanie nam podadzą niebawem.... Tym
czasem pozwolisz pani, że ją na w łasną wyzyskam
korzyść...
— O, pani m oja...— odpowiedziała.— Korzyść ze
mnie nie wielka, bo ja tam, ot!...
— Zawsze pani wartość pewną posiadasz...
— W artość taką, żeby za mnie nikt trzech gro
szy nie dał...
— Pani w iele umiesz...
— Ta i co ja umiem!...— broniła się .—Egzamin
zdałam, i wszystko het z głowy wywietrzało. Teraz
piłuję kliniki... Wolałabym ja tak sobie mieszkać,
jak, nie przymierzając, pani, i żadnemi egzaminami,
ani klinikami głowy sobie nie kłopotać... Ale... j e 
stem grzybem, wlazłam w barszcz i... ot!... Alboż
to jabym tu wlazła, gdybym mogła wleźć w co in
nego!...
— Czy tu Polek dużo?,.. — zapytała panna Ko
recka.
— A je s t tego coś, bodaj czy nie .ze czter
dzieści...
— Na jakich wydziałach?...
— Wszystko to się na tę nieszczęśliwą medy
cynę ciśnie, ażeby potem jedna drugiej chleb wydzie
rała...
— W szystkie idą dla chleba?...
— No, tak: jedne same tego nie wiedzą, drugie
się nie przyznają, a ja w bawełnę nie owijam i po
wiadam, jak ten Cygan: gdybym na drodze pieniądze
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znalazła, wysłałabym sobie słom ą chałupę po okna,
nakupiła słoniny i „jadła, piła, jad ła piła i nic nie ro
biła...”
Panna Julia z uśmiechem na nią patrzyła.
— Może... przecie...— rzekła po chw ilce—n ie je 
dna ma cel poduioślejszy, aniżeli chleb...
— Cel podnioślejszy?... Nie wiem, może; bo
i ja k ja odgadnę, czy która co podnosić chce... Ja od
powiadam za siebie tylko...
— Te panienki, z któremi się wczoraj w parku
zaznajomiłam?...
— No... i co?...
— Razem dziś słuchałyśmy dwóch wykładów.
— Jakich?
— Botaniki i chemii...
— To i pani się do medycyny nastraja?— zapy
tała tonem przekąsu źle maskowanego.
— Jam się jeszcze nie zdecydowała...
— Dlaczegóż pani w stąpiła na przyrodę?
— Wydaje mi się, że znajomość przyrody w sto
sunku do nauk wogóle jest tem, czem znajomość
abecadła w stosunku do czytania.
Panna Justyna podniosła na nią oczy. W oczach
jej świecił wyraz taki, jakby słowa te po raz pierw 
szy się jej o uszy obiły.
— To być może... — odrzekła. — Ala ja zawsze
nakręcam do swego...
— Do czego?...
— Pani, ja k się zdaje, i księżniczka, i bogata...
— Cóż więc z tego?...
— To, że pani nauka tak potrzebna, jak, z prze
proszeniem, um arłem u kadzidło.
Księżniczka się na to uśm iechnęła i odparła:
— Pytanie jeszcze, czy um arłem u kadzidło nie
potrzebne; to jedna racya, dla której nauka przyda się
każdemu; racya zaś druga tycze się mnie szczególnie:
ponieważ jestem bogatą, a zatem mam możność doga
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dzania sobie... Znalazłyby się może i inne jeszcze
powody, ale te wystarczą...
— Pew nie...— odrzekła panna Justyna.
— Owoż chodzi mi o to, ażebyś mi pani udzie
lić chciała parę wskazówek co do stosunków koleżeń
skich... W tym względzie jestem ciemną, lękam się
kroków fałszywych. Poznałam dotychczas trzy p a
nienki, ale one nie wiele wiedzieć mogą, jako nowo
przybyłe. Poznałam oraz jednego studenta, grzeczne
go i usłużnego...
— Którego?—zapytała.
— Pana Roberta Kar... Kor...
— Korbickiego... — podpowiedziała panna Ju 
styna.
— Tak... zdaje się...
— Korbicki z pewnością, bo jeżeli Robert, to on
jeden tylko Robert.
— Oprócz niego muszą być inni jeszcze Po
lacy?...
— A są, proszę pani. Jest tego więcej, niż po
trzeba...
— Czyż więcej?...
— Jużci... Uniw ersytet jak stoi, takby stał, cho
ciażby ich o połowę mniej było.
— Toć uniw ersytet dla nich, i oni m ają prawo...
— I korzystają—podchwyciła—zanadto... Niech
by sobie tam zresztą korzystali, ale nie tak...
— No?...— zapytała panna Julia.— Czyż naduży
wają?...
— A jakże!... Co się który wyrwie, to na me
dycynę. Na prawo idzie dziesiąty, na teologię, filozofię,
nauki ścisłe setny; gromada cała wali na medycynę.
Panna Julia poznała, że koleżanka naukę do zna
czenia narzędzia zarobkowego sprowadza i zapatruje
się na nią przez pryzm at interesu osobistego. Ztąd
we wszystkich, którzy na medycynę idą, widzi w spół
zawodników, w drogę jej wchodzących. Chciała więc
ją od m ateryi tej odwrócić i zapytała:
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— Oni jednak trzym ają się razem?...
— Ano, ra^em...
— Wspólnie z młodzieżą innych narodowości?
— Jakże nie m ają być wspólnie, w jednym uni
wersytecie!...
— Słyszałam o korporacyach.
— A tak: Gwiaździarze, Graniaści, Trójkąciarze, Ateniani, Dropiaci i... czy ja tam wiem, jacy j e 
szcze!
— Kobiety do nich wchodzą?
— Jedna tylko, cha, cłia, cha, Murzynka i...
Chciała zapewne opowiedzieć historyę o niej,
lecz jej panna Julia przerw ała zapytaniem:
— I pani?
— Jal — wykrzyknęła.— A niech mnie Pan Bóg
broni! Ja, nie! Cóźbym ja tam robiła? Jeszcze co!
Schodzą się w czytelni...
— Po co?
— Et... gadanina, odczyty— odpowiedziała z akcen
tem wzgardliwym.
— Pani w czytelni nie bywasz?
— Nigdy. Po co ja tam!...
— Poczytać... Muszą być pisma, książki ja 
kieś...
— Mam ja i bez tego czytania wyżej uszu i na
żadne głupstwa czasu nie tracę. O! moja pani!...
We drzwiach ukazała się służąca i oznajmiła, że
śniadanie gotowe.
Przeszły do salonu jadalnego, gdzie czekał na
nie pośrodku stół, okryty śnieżystej białości obrusem.
Na stole dwa nakrycia. Panna Julia wskazała kole
żance miejsce, i siadłszy naprzeciwko, posunęła .ku—niej pulardę na zimno, rozebraną na części składowe.
Panna Justyna wzięła sobie połowę piersi i udo, do
łożyła też piklów i wzięła się do jedzenia. Gdy zja
dła, panna Korecka znów ku niej półmisek podsunęła.
Druga połowa piersi i drugie udo na jej przeniosiy się
talerz, a z talerza do żołądka. Za trzecim wezwaniem
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poszła reszta, tak, że z wyjątkiem skrzydełka, które
panna Julia spożyła, cała pularda stała się pastw ą
apetytu panny Justyny. Takiemu samemu losowi uległ
następnie befsztyk z kartoflami. Panna Julia dolewała
jej wina; ona pila i jadła — jad ła z łapczywością,
świadczącą, jeżeli nie o chorobie, to o głodzie. Po
dobnie uprzątnęła danie dodatkowe i deser, i tak by
ła jedzeniem zajęta, że przy śniadaniu niemożliwą
stała się z nią rozmowa. Zresztą na pannie Julii
sprawiła ona wrażenie niekorzystne. W alka o byt
w yrażała się w niej zanadto bezwzględnie i zbyt bru
talnie.
W yczekała więc do końca śniadania; do salonu
gościa swego przeprowadziła, na kanapie usadowiła
i tak do panny Justyny przemówiła:
— Więc tą czytelnią ktoś zawiaduje?
— A zawiaduję:., prezes, proszę pani, prezes —
z akcentem przekąsnyin powtórzyła.
— Nazywa się?
— Trąba...
— Trąba?...
— Cha, cha, cha... — zaśmiała się.— On się na
zywa inaczej. Ignacy Trocki... ale go nazywają T rą
bą dlatego, że huczy kiedy gada, tak, jak Pompą na
zywają sekretarza dlatego, że piwa dużo pije. A se
kretarz nazywa się Kacper KaliRowicz; zaś kasyer Ka
nonik, bo kazania prawi, a dwóch asesorów jednego
Barabaszem, drugiego Kapitułą przezwali. Ot, jak się
bawią! W ynajęli salę, schodzą się w niej każdej so
boty wieczorem: Trąba siada za stołem, po jednej stro
nie Barabasz, po drugiej Kapituła, koło Barabasza
Pompo, koło Kapituły Kanonik, istna komedya...
— Czy wszyscy Polacy do czytelni należą?
— A gdzież tam! Ot, ja pierwsza nie należę,
ale jak mnie pytają, czy ja Polka, odpowiadam: stu
dentka... Nie należy pan Robert...
— Ten pan Robert?...
— Ten sam...
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I rzekłszy to, wykrzyknęła:
— Ach!... a on na mnie czeka!... Jam się zabałam ueiła przy tern śniadaniu... Co on sobie po
myśli?...
Oblicze jej zdradzało żywe zaniepokojenie. Z sie
dzenia się zerwała, prędko kapelusz włożyła, woalkę
'n a twarz naciągnęła, tekę pochwyciła, z panną Julią
się pożegnała i wybiegła.

IX.
Dni kilka upłynęło; wykłady się uregulowały;
nowoprzybyli i nowoprzybyłe wciągnęli się do słucha
nia profesorów, którzy od lekcyj wstępnych przyszli
do szczegółów mniej zajmujących, ale zato bardziej
ważnych i wgłąb przedmiotu sięgających. Wciągnęli
się i przypasowali. To ostatnie nie wszystkim poszło
z łatwością i nie wszystkim się jednakowo udało.
Panny Ewelina, Emilia i Marya naprzykład na anato
mii w amfiteatrze czuły się bardzo dobrze. Profesor,
człek sędziwy, um iał w wykład wlać życie.
Pomiędzy pannami zawiązała się następnie roztmowa o wykładzie. Panny czyniły spostrzeżenia kryiyczne, i do domu idąc, zaopatrzyły się w kiełbaski
bułeczki na śniadanie, które sobie przysposobiły
w mieszkaniu panny Emilii. Mieszkały w jednym
domu, zajmowały każda pokoik oddzielny; pokój pan
ny Zawilskiejy najobszerniejszy i najlepiej umeblowa
ny, służył tymczasowo za wspólny punkt zborny dla
koleżanek, które razem przyjechały. Śpieszyły na
lekcyę mineralogii ,czy zoologii, więc na maszynce
spirytusowej wodę naprędce zagotowały i herbatę za
parzyły. Kiełbaski, w rodzaju warszawskich serdel
ków, czy paryzkich cervelas, bułki i herbata, stanowi
ły cały ich posiłek. Panna Emilia pozwolićby sobie
mogła na lepsze śniadanie, lecz dla koleżeństwa sto
sowała się do towarzyszek, którym szczupłe nader
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zapasy pieniężne nakazywały rachować się z gro
szem,..
Po południu m iały nie więcej, niż jednę godzi
nę. Przyszły o kwadrans zawcześnie. W foyer nie
było jeszcze żywego ducha. Chciały się zrazu cofnąć
i przyjść później, lecz w strzym ała je ciekawość, obu
dzona widokiem czarnych na ścianach tablic, na któ
rych widniały białe, mniejsze i większe ćwiartki, z n a
pisami.
— Ogłoszenia jakieś...— odezwała się jedna.
— Do publicznej wiadomości...— rzekła druga.
— Zapewne...
Podeszły do tablicy jednej, i znalazły na niej
rozmaite zawiadomienia, pochodzące od senatu akade
mickiego i od dziekanów. Na iunej tablicy profesoro
wie i docenci dawali specyalne wskazówki, tyczące
się wykładów i prac w laboratoryach. Inna służyła
do ogłoszeń księgarzy, optyków i fabrykantów in stru 
mentów i naczyń, potrzebnych do spostrzeżeń i do
świadczeń naukowych. Na iunej wystawione były na
zwiska, pod któremi w uniwersytecie poczta złożyła
listy dla studentów. Na jednej zaś korporacye stu
denckie powywieszały odezwy i zawiadomienia. Ta
ostatnia najbardziej panienki zaciekawiła. Zatrzymały
się przed nią i odczytywały ogłoszenia w językach
rozmaitych, w angielskim, włoskim, francuskim, nie
mieckim, hiszpańskim, w' jakim ś, którego odgadnąć
nie umiały, w jakimś, którego liter nie znały, między
innymi— w polskim. Na sporej ćwiartce widzieć się
dawał u góry nagłówek drukowany: „Towarzystwo
Mikołaja K opernika.”
— Ach!... — równocześnie prawie wydarł się
okrzyk z trzech piersi.
Ogłoszenie było zaproszeniem. Brzmiało ono,
jak następuje: „Zarząd w imieniu Towarzystwa za
prasza, jak zwykle na początku roku szkolnego, kole
gów i koleżanki na h erbatę.” Następowało dalej
oznaczenie dnia, godziny i lokalu. Nie wymienioną
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była cena wstępu, znajdowało się jednak wyrazów
kilka, tyczących się tej kwestyi pośrednio. Zaprosze
nie wyrażało, nadzieję, że nowoprzybyli zwłaszcza ze
chcą przyjąć ugoszczenie starych kolegów, poczuwa
jących się do obowiązku udzielania im rad i wskazó
wek koleżeńskich, gdy przeto zejdą się licznie, będzie ■'
to dla nich ułatwieniem zadania.
— A co?...— odezwała się panna Emilia.
— Szkoda, że niema, ile ta herbata będzie ko
sztowała...— odrzekła panna Ewelina.
— Nic chyba, a gdyby co zapłacić przyszło, to
zapewne nie więcej, niż w każdej kawiarni...
— Z zaprosinami tego rodzaju ostrożnie być po
trzeba...
— Tylko nie zanadto ostrożnie...
Rozmowę dalszą przerwało wchodzenie studen
tów i studentek. Panienki odstąpiły od tablicy; wkrót
ce potem w audytoryum miejsca zajęły i wykładu
słuchały.
Godzina upłynęła. Po wykładzie pozostawało
nowym w zawodzie naukowym terminatorkom pójść
chyba za radą panny Eweliny i studyować Memphis
z punktu resursów gospodarskich. Na szczęście, nie
nastręczało to trudności wielkich. Po sklepach arty
kuły pożywienia wystawione były z wykazem cen.
Panna Ewelina notowała, obliczała i wyrachowała, że
posiłek wieczorny, quasi obiad, będzie się mógł sk ła
dać z zupy Libigowej, na jarzynach ugotowanej, z jaj,
po dwa na osobę, z sera, m asła i chleba.
— Bali!... co?...—zauważyła panna Emilia.
— Ale zaopatrzyć się potrzeba w naczynia...
— To nas zrujnuje...
— Zobaczymy...
Studyowranie Memphisu we wrzględzie naczyń ku
chennych do tego doprowadziło rezultatu, że podąża
jąc ku domowi, panny każda zosobna niosła w ręku
sprawunek, papierem owinięty. Jedna dźwigała rondelek blaszany z łyżkami, widelcami i nożami we
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środku; druga ukryw ała pod narzutką patelnię i pakiecik z serem; w ręku trzeciej spoczywały jaja, m a
sło, marchew, pietruszka, cebul parę i słoik z Liebigiem.
Wszystko to w całości doniesiono do mie
szkania.
— "Któż się kuchnią zajmie?... — zapytała panna
Emilia.
— Ja, naturalnie... — odpowiedziała panna Ewelina.
— Ja pomagam...— dodała panna Marya.
Wnet się zakrzątnęły. Rondelek stanął nad
płomykiem lampki spirytusowej. Nastąpiło skroba
nie kartofli i jarzyn, i kiedy już wszystko znalazło się
w pogotowiu, panna Ewmlina w ydala okrzyk:
— Ach! a sól!...
O soli zapomniano.
— Skocz, Emilko!...
— Dokąd?
— Na dół... na ulicę... do pierwszego lepszego
sklepu...
Panna Emilia poszła i wróciła, ale nie sama.
Obok niej ukazała się panna Justyna.
— Dobry wieczór, moje panie!... dobry wie
czór!.,. — od progu zawołała. — Po ciemku siedzicie...
co?... Zabierałyście się dokądeś... co?...
Mówiąc to, kapelusz zdjęła i usiadła przed sto
likiem, na którym tekę swoją położyła i na którym
zjawiła się niebawem lam pa zapalona.
— No... a wieczorem co robicie?...—-zapytał’ .—
Juści do łóżka, moje panie, nie idziecie z próżnym żołąd
kiem...
— Herbatę pijem y...— odpowiedziała któraś.
— Z przekąską?...
B ib lio te k * .
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— Tak... z przekąską...
— Otóż ja d z iś'u was, moje panie, na h er
bacie zostaję... Zapraszam się sama... Cha, cha,
cha!...
■
— Owszem... prosimy..'. Bardzo nam miło... —
odparła panna Ewelina.
— Niechże nam pani wytłómaczy... — poprosiła
panna Emilia, która wzięła na siebie bawienie gościa,
podczas, kiedy towarzyszki jej przysposabiały h er
batę i jedna z nich, mianowicie panna Marya,
wyszła.
— Cóż tu je s t do tłómaczenia!... herbata i ko
niec...
—■ Czy na posiedzenie Koperników iść wypada?
"— Czemu nie!... Ja idę 'wszędzie, gdzie drzwi
otwarte; jem , piję, bo... co mi tam!... słucham, bo
mam -uszy do słuchania; ale ani na kajecie, ani w p a
mięci słyszanego nie zapisuję, bo z tego egzaminu
zdawać nie potrzeba... Koperniki obchodzą mnie tyle,
co, z przeproszeniem, przeszłoroczny śnieg...
— Cóż to Koperniki?
— To samo co Graniaści, Ateuiani, Drypiaci...
zabawka studencka...
— Nie korporacya?
— Niby to korporacya...
— Na tę herbatę włożyć na siebie trzeba coś
lepszego?...
— Broń Boże!... Ja wkładam, co mam najgor
szego... Jeszcze co!... Jabyrn się tam do nich stroi
ła!... Jak mnie wndzą, niech mnie piszą i dlatego,
żem się im w przeszłym roku obdarto sprezentowała,,
w\ szukali dla mnie dwie lekcye, za które przebiedowałam rok cały...
Niebawem panienki podzieliły z gościem więcej
aniżeli skromny posiłek. Podział nie na ich wypadł
korzyść. Panna Justyna na część swoją wzięła: trzy'
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jaja, połowę sera, połowę masła i połowę chłeba, wy
piła trzy szklanki' herbaty i pożegnała koleżanki. Na
szczęście, pannie Emilii pozostawało jeszcze kilka ta 
bliczek czekolady.

X.
W naznaczonym dniu, o naznaczonej godzinie,
w sali „Pod W iewiórką”, zeszło się uniwersyteckiej
w Memphisie młodzieży płci obojej osób około stu.
Stół w podkowę czekał na gości. Okrywał go biały
papierowy obrus, na którym we dwa szeregi stały fi
liżanki, a przed filiżankami talerze, oskrzydlone przezwidelce i noże z jednej, a papierowe serwetki z dru
giej strony. Środek stołu zajmowało jadło na owalnych
i okrągłych półmiskach — na pierwszych mięsiwa na
zimno, na drugich ciastka i owoce. Nie brakło chleba, sera i m asła. Obfitość w oczy biła i dobrze
uprzedzała o gospodarzach, których urząd pełnili m ło
dzieńcy, przyozdobieni w kokardy na piersiach. Stali
przy drzwiach, witali wchodzących, gościom płci męzkiej wskazywali kierunek, damy pod ramię odprowa
dzali na miejsca.
Zaproszeni schodzić się zaczęli o ósmej. Wcho
dzili pojedynczo, parami, grupkami. Przeminęło ich
z dz;esiątek, kiedy się ukazała młoda, uderzającej
piękności kobieta, w popielatej, koronkami przyozdo
bionej sukni, w kapeluszu, którego fason wprawiać
mógł w głęboką zadumę znawcę podobnych rzeczy.
Skoro się ukazała, wnet ku niej poskoczył szykowny
blondyn z zaokrąglonem ramieniem i z wyrazem’ na
ustach:
— Służę...
— Czy i komu mam się przedstawić?... — za
pytała.
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— Nikomu... Wiemy, żeś pani nasza kole
żanka...
— Dlatego też wobec kolegów nie chciałabym
. zachować incognito,,..
— Zależy to od woli pani... Ale w' razie ta
kim, pozwolisz pani, że się jej, jako jeden z gospo
darzy, przedstawię pierwszy: Karol Kordecki.
— 0 !...— rzekła wesoło.— Nazwisko pańskie o jednę tylko literę różni się od mego: pan Kordecki, ja
Korecka...
Rzekłszy to, rękę młodemu człowiekowi po
dała...
— Czy pani masz towarzystwo znajome, z którembyś przy stole siedzieć chciała?—-zapytał.
— Chciałabym się z kolegami i koleżankami za
znajomić...— odpowiedziała.
— Proszę zatem...
Pod ramię j ą poprowadził i miejsce jej wskazał
wr środku podkowy.
— Naprzeciwko będzie pani miała prezesa to
w arzystwa Kopernika...
— Bardzom temu rada...— odrzekła.
Miody człowiek się skłonił, powiedział, że
go obowiązki wzywają i pozostawił pannę .lulię
samą.
Wkrótce po niej próg przestąpił pan Robert, po
witany przez zgromadzonych u progu gospodarzy chóralnem, aaa!...
— Cóż was dziwi?— zapytał.
— Twoja, Robercyuszu, obecność... — odpowie
dział jeden. — Nigdy nią jeszcze herbaty naszej nie
zaszczyciłeś...
— Bom nigdy tak wcześnie do Memphisu po
wakacyach nie przyjeżdżał...
— Racya... Gdzież, przy kim usiąśćbyś sobie
życzył?...
— M iejsce sam sobie wybiorę...
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— I owszem... Nie zajmuj jeno m iejsca preze
sa, albowiem naraziłbyś się na detronizacyę...
— Po czemże je poznam?...
— Po tem, że naprzeciwko siedzi cudo, nie nie
wiasta, którą, gdy ujrzysz, będziesz żałował, żeś nie
prezes w Kopernikach...
Pan Robert kroków kilka postąpił, oczyma po
sali powiódł i wprost, się ku pannie Julii udał.
— Dobry wieczór pani...
— Dobry wieczór...— odpowiedziała,
— Przyjm ie mnie pani za pobocznika?...
— Ależ!... — odrzekła z akcentem, mówiącym:
„ Czyżbym nie przyjąć mogła!”
Pan Robert miejsce zajął i zawiązał wnet roz
mowę, jednę z tych rozmów, które się powtarzają
stereotypowo.
Sala się zapełniała; m iejsca za stołem były pra
wie wszystkie zajęte, z wyjątkiem pięciu naprzeciwko
panny Julii, z których jedno, środkowe, zaznaczał fo
tel z poręczami. Po wejściu trzech koleżanek, w e
szło jeszcze trzech młodzieńców; _na zegarze w ska
zówki na wpół do dziewiątej stanęły; ku niezajętym
krzesłom podeszło pięciu chłopaków i czterej z nich
m iejsca zajęli, jeden za fotelem stanął. W chwili tej
gwar panujący, w sali ucichł, nastąpiła cisza, którą
przerw ały wyrazy z ust młodzieńca za fotelem stoją-’
cego, płynące głosem basowym:
— Koledzy i koleżanki! w imieniu zarządu To
warzystwa imienia Mikołaja Kopernika, witam was
i dziękuję, świeżo zwłaszcza przybyłym, zato, źe zaprosiny nasze przyjąć raczyli. Witam mianowicie koleżauki, których liczba, sądząc o tem od oka, zdwoiła
się w roku bieżącym. Dlaczego się ku nim szczegól
niej zwracam?
Panna Justyna pannę Julię łokciem zlekka po
trąciła i szepnęła:
:— Wiem ja, dlaczego...
— Zwracam się ku nim dlatego — ciągnął m ło

86

dy mówca — że widzimy w nich nie współzawodni
czki w pogoni za chlebem, ale współpracowniczki
na drodze służby publicznej, jakiej wzór pozosta
wił nam mąż, którego imię nad naszą korporacyą ja 
śnieje...
Oklaski przerwały mówcy. Panna Justyna kla
skała i mówiła:
— Blaga., blaga...
— Uczymy się — zaczął mówca, gdy oklaski
przebrzmiały — dla elileba: taką jest podnieta ogólna,'
która nas do uniwersytetu sprowadza. Chleb jednak
daje nam społeczeństwo, i możność kształcenia umy
słów i kroczenia ku światłu, bijącemu ze słońca pra
wdy. Społeczeństwo przeto zajmuje względem nas
stanowisko chlebodawcy, troskliwego nietylko o byt
nasz, ale i o dostarczenie nam tych rozkoszy, jakie
tkwią w' nauce.
— Owal...— szepnęła panna Justyna.
— I dlatego—praw ił młody człowiek— uprzej
mie witamy wasze, koleżanki, na drogę nauki w kro
czenie. W was przybywa nam pomoc, pomoc słaba,
ja k powiadają niektórzy, zawsze jednak pomoc, któ
ra, chociażby najsłabszą była, pożądaną być musi.
Siły zaś wasze, koleżanki, nie są znów tak bardzo
słabe...
— O nie!...— słyszeć się dały głosy.
— Pozdrawiamy was przeto w gronie naszem,
jako nasze przyszłe współpracowniczki.
Grzmot oklasków zgłuszył wyrazy ostatnie. Mło
dy mówca na fotelu usiadł. W chwili tej służące
wkroczyły do sali z czajnikami i wodą gorącą, gospo
darze zaś ruszyli i zaczęli do nabierania z półmisków | |
zachęcać i zapraszać.
— Dziękuję panu... — odezwała się przez stół
panna Julia do mówcy.
Młody człowiek skłonił się zlekka głową.
Panna Justyna z pod oka na niego spojrzała
i półgłosem rzekła:
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— Nahuczał i tyle... Powni 11 aby się jeszcze
Wyczółdzianka z czemś wyrwać... Bez niej niema
kapeli...
Nie wyrwał się jednak nikt. Biesiadnicy zajęli
się spożywaniem darów Bożych. Słychać było' głuchy
szelest” szczęk i zębów, który wtórował rozgwarowi
gawędek improwizowanych, toczonych dorywczo tu
i owdzie.
P an Robert uważał snadź sobie za obowiązek
bawić pannę Korecką, biorąc asumpt z posługiwania
jej. Przysuwał półmiski, podawał ehleb i ciastka
i okazywał troskliwość uprzejmą, nie zaniedbując
przytem czynienia uwag i wypowiadania spostrzeżeń
odpowiednich.
W tym młodzieńcu, odzianym przyzwoicie, zao
patrzonym w wahający się n a kamizelce pince-nez
w złotej oprawie, wydającym woń esbukietu w najle
pszym gatunku, raziło ją zbyteczne podobieństwo tej
młodzieży, stanowiącej gatunek zdecblaczy — „bez
krwi, bez ducha.” Tembardziej ją raził, że miała
przed oczyma m iarę porównania. Często też zw raca
ła w ejrzenia na siedzącego, w fotelu, mocno zbudowa
nego, średniego wzrostu, nie najpierwszej młodości
mówcę i zatrzymywała wzrok na jego pełnem wyrazu
obliczu. Był to ciemny, o błękitnych oczach i regularnem czole szatyn, nie m ający w sobie nic na
pierwszy rzut oka uderżającego. Pełny zarost czynił
go starszym, niż był w rzęczywistości, i nadawał mu
powagę pracownika, na którego barki wkładać można
ciężary wielkie, w przeświadczeniu, że udźwignie.
Zresztą niczem się wśród zwyczajnych śmiertelników
nie odznaczał, najmniej zaś odzieżą, czystą, całą, ale
nie wyszukaną. Panna Julia często na niego spoglą
dała— świadczyło to, że ją zajął.
Z ajął—hm?... Wyraz ten ma techniczne nieja
ko znaczenie, o którem jednak nie mówi się w tym
razie, albowiem dla wielu osób — płci niewieściej
zwłaszcza — zajęcie .tkwiło w nowości rzeczy. Rzecz

8b

Bania była nową i nowymi wykonawcy jej. Zacho
dziło tu niejakie z widowiskiem teatralnem podobień
stwo. Widowisko budziło ciekawość. Widzieć to się
dawało wyraźnie w oczach i na obliczach trzech p a 
nienek, usadowionych opodal nieco, z boku, dlatego,
że późno przyszły. Jednej, pannie Emilii, wypadło
siedzieć pomiędzy dwoma nieznajomymi studentami;
dwie inne, panna Ewelina i panna Maryn, siedziały
razem o miejsc parę dalej. Naprzeciwko panny Emi
lii miejsce zajmowała niewiasta lat średnich, chuda,
słuszna, przyozdobiona w szyję długą i nos haczyko
waty. Towarzyszki panny Emilii z widzenia ją zna
ły — razem z nią w prosektoryum pracowały; panna
Emilia zaś, ponieważ z prosektoryum uciekła, oglądała
j ą po raz pierwszy, nie zważała jednak na nią,
w czasie bowiem przemowy powitalnej zmieniła się
cała w słuch i zwróciła całą uwagę na mówcę. Gdy
ten ostatni mówił, jeden z jej przyboczników, szczu
pły, słuszny, o rozsiewających się wąsach brune
cik, w czasie oklasków klaskał z całej siły i po
wtarzał:
— Brawo IgnaśL. brawo Ignaśl...
Po oklaskach ostatnich do panny Emilii się
zwrócił i rzekł:
— A col... tęgo wypalił!...
Panna Emilia odpowiedziała niemem, potwierdzająeem skinieniem.
— Wie pani, on to tak ex abrupto... nie nam y
ślając się, kropnął...
Panna Emilia nic na to nie odpowiedziała. Mło
dzieniec praw ił dalej:
— Przyszłe współpracowniczki!... hej!... Wie
pani, to się zawsze zastosować nie da... Z panią
naprzykład z ochotąbym poszedł ramię do ramienia;
ale z nią... z panną Wyezółdzianką... — oczyma na
chudą niewiastę w skazał — dziękuję... za nic!... Cóż
pani na to?
— Hm ..— odchrząknęła panna Emilia.
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— Co pani o ramieniu do ram ienia myśli?
-— Ja m yślę...— odrzekli z akcentem niezadowo
le n ia —że nie mam zaszczytu znad pana...
— A?... tędy nasi!... To mam zaszczyt siebie
pani przedstawić: jestem Jan Paluch, vulgo Paluszek...
No?... kontenta pani?... Wieleś się pani dowiedziała?...
Ja zaś panią znam...
Panna Emilia pytające i zdziwione zwróciła na
niego spojrzenie.
— O! znam...
— Zkąd?... — zapytała z lekkim indagacyi ak
centem.
— Ztąd, że obok pani siedzę, że się na panią
patrzę, że wiem, żeś pani moja koleżanka i że pani
wyglądasz prześlicznie w huzarskiej kurteczce... Gdy
by się panna Wyczółdzianka w taką kurteczkę ubra
ła, o tożby dopiero była komedya!
Panna Emilia uśmiechnęła się i łaskaw ie na pobocznika swego spojrzała.
Znajomość się w ten sposób pomiędzy nimi za
wiązała i doprowadziła pannę Emilię do dobrego hu
moru, który już jej do końca nie opuścił.
Panny Ewelina i Marya same sobie starczyły,
los bowiem nie dał im towarzystwa, któreby je szcze
gólniej zajęło. Pozostały one do końca pod w raże
niem przemówienia młodzieńca, zajmującego fotel,
przy końcu zaś słyszeć się dało dzwonienie w szklan
kę i odezwał się od fotelu głos tubalny:
— Zarząd umówił się z koleżankami o popisy
artystyczne. Nim atoli rozpoczną się deklamacye,
muzyka i śpiewy, koleżanka Wyczółdzianka powie
nam słów kilka...
Odezwały się okrzyki: O!... o!... i oklasków
kilka.
Naprzeciwko panny Emilii powstała niewiasta
długa, zwróciła się twarzą ku fotelowi, wydostała
z za gorsu ćwiartkę papieru i piskliwym głosem czy
tać zaczęła:
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— Bracia i siostry!... siostry!... siostrzyce!...
wzruszenie mnie przejmuje, mówić nie mogę, drżę
z zachwytu, który mnie porywa i unosi w etery,
gdzie w iatry wieją, gwiazdy cieką i zkąd wzrok mój
spogląda na was, o siostrzyce moje! sięgające po te
laury, któremi rodzaj męzki czoła swoje wjeńczy w y
łącznie, rzucając nam na pociechę, z łaski, nazwę
ozdób rodzaju ludzkiego... My- ozdoby...
— Brawo!...—zakrzyczano i zaklaskano.
Po oklaskach panna Wyczółdzianka znów czytać
zaczęła:
— My ozdoby...
— Brawo!.,.— powtórzyło się to samo.
Powtórzyło się to samo po raz trzeci, czwarty
i piąty. Siedmiokrotnie panna Wyczółdzianka „My
ozdoby” zaczynała i nic więcej dodać nie mogła.
Śmiano się, „brawo!” krzyczano i klaskano. Nastroiło
to towarzystwo na ton wesoły, który się utrzymał
i posłużył za przyprawę wieczoru, spędzonego n a s łu 
chaniu produkcyj artystycznych i na gawędkach kole
żeńskich.
Panny Julii nie odstępował pan Robert, nie od
stępowała panna Justyna. Mimo to przedstawiło się
je j—jak zresztą pannom Emilii, Ewelinie Maryi i in
nym — kilkunastu z pośród młodzieży, między innymi
ten, który zebraniu prezydował.
— Ignacy Trocki...
Ona mu dłoń do uśeiśnienia podała, w stała,
rękę mu pod ramię wsunęła i krążyć z nim po sali
zaczęła.
Około północy on ją do domu odprowadził
i przy drzwiach wehodowych wzajemnie sobie „do
widzenia” powiedzieli.
XI.
Uregulowało się życie studentek w uniw ersyte
cie memphijskim wedle zegarka—literalnie wedle ze
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garka. Wszystkie jednakowo prawie pi i owa'y, wdra
żały się w naukę, przyswajały ją sobie mechanicznie
i we względzie formalnym prześcigały kolegów płci
odmiennej.
Widzieć się to-daw ało na trzech koleżankach,
które razem przyjechały i w jednym domu zamieszka
ły. Jedna wchodziła do kategoryi pierwszej, druga
do drugiej, trzecia do trzeciej. Marysia Smorzówna
motylim loteni goniła w sfery wyższe, chleb służył
za usprawiedliwienie — za pretekst, przygotowany na
to, ażeby odpowiedzieć, gdyby jej kto zapytał: „Biednaś— na co tobie ten zbytek?” Dlatego na m edycy
nę poszła, luboć wolałaby naukę mniej rzemieślniczą.
Przełam ywać się więc i w stręty przezwyciężać musia
ła. Panna Ewelina rozmyślnie i z rozwagą na chlebodajną wkroczyła drogę i przysposobiła nakład, po
ręczający dojście do celu. Panna Emilia folgowmła
usposobieniu awanturniczemu, dla którego wyszła
z kolei zwyczajnej i wyciągnęła ręce po owoce zaka
zane, rosnące na drzewie wiadomości dobrego i złe
go. Pod względem naukowym o to jej głównie cho
dziło, ażeby ponadowiadywać się o wszystkiem. Do
w iadywała się przeto i chw ytała formuły i wyrazy,
które żywa kobieca wyobraźnia przerabiała na dogma
ty tern poważniejsze, im mniej zrozumiałe, tern pra
wdziwsze, im bardziej hazardowne. N auka' przedsta
wiała się jej, jako grunt, w którym posadzić m iała
drzewo, rosnące w powietrzu. Uczyła się więc, pe
wnych jednak wstrętów przełam ać nie mogła. Do
prosektoryum, naprzykład, zapisała się i wyznaczoną
za prawo krajania trupów zapłatę złożyła, ale potrój
na próba przekonała ją, że nie wytrzyma. Za pierwrszą próbą sam widok m artwych ludzkich ciał, męzkich i niewieścich, znieruchomionych śmiercią, przed
staw iająca się w nagości na stołach marmurowych,
w ystraszył ją z sali. Wybiegły we dwie: ona i panna
Marya. Uciekały, jakby je te nagie trupy ścigały.
Długo jedna do drugiej słowa nie rzekła. Opamiętały-
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się dopiero w parku i odzyskanie mowy zaznaczyły
wykrzyknikami:
— Ach, Emilko!...
— Ach, Marysiu!...
Usiadły na jednej z ław ek i milczały. Wreszcie
panna Marya milczenie przerwała:
— Chyba tam ju ż nie wrócę...
— E, dzieciństwo .-. — odpowiedziała panna Emi
lia. — To tak... na pierwszy raz... Adaś, brat mój
stryjeczny, powiadał mi, że i mężczyźni tego samego
doznają...
— Nie... ch y b a 'ja tam nie wrócę...
— Pójdziemy jutro...
Długą była następnie rozmowa wieczorem z pan
ną Eweliną, która z wrażeń doznanych szczegółową
zdała sprawę. I ona uciekać chciała; mdło się jej ro
biło; pomodliła się jednak w duchu i pozostała.
Panna Emilia uśmiechnęła się na to.
— Ja nie wiem, co pocznę... — odezwała się
panna Marya.
— E... co tam!...—-odparła panna Emilia.
Próba nazajutrz gorzej jeszcze wypadła, a "to
dlatego, że na stołach leżały nie trupy już tylko na
gie, ale trupy z wnętrznościami otwartemi. Tu św ie
ciły białe żebra i miały pozór zębów od grabi, zło
wrogo zakrzywionych; tam, niby węże jeden na dru
gim zwinięte, widniały blado-zielonkawę; obrzydliwe
jelita; owdzie przeglądały blado-różowe płuca, bruna
tne wątroby, nerki, serca, izabelowej barwy pęcherze;
wszędzie mięso i ach! g ło w y to blade, to zielone, in
ne zczerniałe, patrzące zeszklonemi oczyma, pokazu
jące ścięte zęby. Panny przejęła zgroza. Panną
Emilia do podsieni się cofnęła; chciała powtórnie
próg przekroczyć, lecz nagle opanował ją przestrach
i pośpiesznie ze szkoły medycznej wyszła. Panna
Marya usiłowała się przymusić; zaczęła w duchu
„Anioł Pański” odmawiać; stanęła przy trupie obok
panny Eweliny, której ręka ze skalpelem drżała i kto-
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ra.co.ś do niej mówiła; coś do niej mówił i prosektorona słuchała, nic nie rozumiała, w oczach jej się
śćmiło— zemdlała. Ocuciła się w izbie odźwiernej.
Oczy otworzywszy, ujrzała przy sobie pannę Ewelinę;
i pannę' Wyczółdziankę.
— Cóż?... jakże ci?...— zapytała pierwsza.
Panna Wyczółdzianka, nachyliwszy się nad pan
ną Maryą, rzekła:
— Siostro!... biedna siostro!... okazałaś słabość,
której przeciwko nam wyzyskać nie omieszka płeć,
przyswajająca sobie nazwę mocnej... Zabrakło ci hartu ducha... Biedna, biedna siostro!... Widziałam iro
niczne na ustach potworów uśmiechy... Bądź zdro
wa!... Spieszę pełnić zadanie wzniosłe... naprawić, coś
popsuła...
Odeszła. Panna Ewelina pomogła jej. do po
rządku przyprowadzić toaletę, wprawioną w nieład,
gdy ją z zemdlenia cucono.
— Boże!...— westchnęła panna Marya.
— Nie bierz tego zbytecznie do serca... — p er
swadow ała1' koleżanka. — Nałamać się nie możesz...
więc cóż!... na inny przejdziesz fakultet... Uniwersy
tet przed tobą otworem stoi...
P ers wazy a trafiła zrazu pannie Maryi, do prze
konania. W yszła ze szkoły medycznej uspokojona.
Niepokój jednak opanował ją niebawem. Przyszła jej
na myśl leśniczówka, a na niej ojciec stary, tulący
przy sobie starszą córkę owdowiałą z drobnemi dzie
ćmi: stanęła jej w oczach m atka paraliżem dotknięta,
do łóżka od lat kilku przykuta; stanęli jej w oczach
bracia rozproszeni, bez zapewnionej przyszłości. W ser
cu doznała ściśnienia.
— Inny fakultet?... —powiedziała sobie i głębo
ko w estchnęła,—-Inny fakultet?...
Co ojcu staremu, siostrze wdowie i m atce sp a 
raliżowanej przyjdzie z innego fakultetu?
Raz jeszcze—jeszcze głębiej westchnęła i żadne
go postanowienia nie przedsięwzięła. Postanowienie
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powzięła wieczorem.
Powróci nazajutrz z Emilką,
która nie dla w strętu— „o! n ie”— wyszła, ale dlatego,
że miała list do pisania. Przypom niała sobie o tein
w chwili właśnie, gdy do prosektoryum weszła. Ale...
—; Wrócimy jutro, Marysiu... zobaczysz...
Nazajutrz Marysia została już, ale Emilka nie
została. Zostać nie mogła z powodu prosektora, któ
ry jej ubliżył, mówiąc do niej tonem brutalnym: „Nie
stój pani!”
— Wyszłam, bo ja sobie ubliżać nie pozwolę
profesorom, nie dopieroż prosektorom... Studentom to
- się podobać może; mnie... nie... Cóż to za sposób
wyrażania się: „Nie stój pani!..!” Co jem u do tego,
żem stała...
Stała, albowiem tak nią owładnęły w stręt
i przerażenie, iż nie wiedziała, co począć z sobą.
Prosektor przemówił do niej głosem zwyczajnym. P rze
mówienie to posłużyło jej za pretekst, wzięła je za
obelgę i w obelgę uwierzyła. Miała już zamiar skar
gę do senatu zanieść lub zmowę sprowadzić i strejk
w prosektoryum urządzić; zamiaru tego jednak do
skutku nie doprowadziła z powodu, że oprócz panny
Justyny, panny Julii i pana Roberta, z których pierw 
sza z prosektoryum styczność mieć przestała, a dwoje
drugich żadnej z nią styczności nie mieli, nikogo z n a
dających się do tego rodzaju manifestacyi studentów,
ani studentek nie znała. Poprzestała przeto na strejku pojedynczym i osobistym.
— Póki będzie prosektor, który mi ubliżył, póty noga moja w prosektoryum nie postanie...
— Jakże będzie z egzaminem?... — zauważyła
panna Ewelina,
— Nauczę się z książki na pamięć... Zresztą
na egzamin wyjadę do Palmyry, czy gdzieindziej...
— Spytają cię, czyś dysekowała...
— Pokażę im, żem się zaimatrykulowała...
Skończyło się na tern, że do prosektoryum nie
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chodziła. Kupiła sobie Sappeya, anatomiczne tablice
i model gipsowy, i uczyła się.
Wszystkie trzy czepiły się nauki, ja k —przepra
szam zil porównanie— pijawki; wpiły się w nią, wgłę
biły, wessały. Z wykładów wracając, porządkowały
notatki, uzupełniały je według książek i uczyły się na
pamięć. Chwila jedna nie szła na m arne i pierwszym,
na jaki sobie pozwoliły w tym względzie wyjątkiem,
był ów wieczór, na który słuchaczów uniwersytetu
Polaków zaprosiło Towarzystwo Kopernika. Z wie
czoru tego panny powróciły zadowolone, mianowicie
panna Emilia, która za pośrednictwem Palucha zabra
ła znajomości kilkanaście z młodymi ludźmi.
Wieczór ów przem inął. Kilku kolegów odpro
wadziło pannę Emilię, która, wychodząc, z sali, no
wych znajomych swoich przedstawiła pannom Eweli
nie i Maryi. Gromadką przez miasto • szli. Przed
drzwiami m ieszkania panien studenci pożegnali kole
żanki.
— Do widzenia!...
— Do widzenia!...
— Bardzo nam dobrze wneczór upłynął...— ode
zw ała się panda Emilia, gdy się w pokoju swoim zna
lazły.
— Bardzo dobrze...— potwierdziły panny Ewelina
i Mary a.
— Zabrałam znajomości nowych huk...
—^ I my trochę,.. Przedstawił nam się Kaliko•wicz,- Kordecki, Paluch...
— Paluch!...—podchwyciła panna Emilia.— Zaba
wny chłopiec...
— Wesoły i dowcipny... Chodzi na literaturę...
Kordecki nam dużo o nim opowiadał: posiada talent
poetycki, a je s t synem prostego chłopa...—rzekła pan
na Ewelina.
Panna Marya , westchnęła.
Pom yślała sobie:
„Niema matki sparaliżowanej.”
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— Czegożeś westchnęła?,..— zapytała jej panna
Ewelina.
— Tak sobie...— odpowiedziała.
— Zeszłaś się z panem Robertem?...
— Nie...
— Dlategoś może westchnęła...
— A dajże ty mi święty z panem Robertem po
kój!,.. On pilnował księżniczki...
— Ja bom spędziła wieczór wprost rozkoszny...
Natrafiłam na chłopaków rozwiniętych, na wyznaw
ców czwartego stanu... Szkoda, żeście się nie przy
siadły...
— Nie zostawiono nas samych... Nie jeden, to
drugi nam się przedstawiał... Najdłużej bawił nas
Kordecki, od którego- powzięłyśmy dokładne o Towa
rzystw ie Mikołaja Kopernika wiadomości... On nam
Kalikowicza sprowadził i zapisałyśmy się...
— Do czego?...
— Do Towarzystwa...
— Jabym tego nie zrobiła...
— Czemu?...
— To towarzystwo burżuazyjne i idyotyczne. Trzebaż było wstrzymać się i nie spieszyć z braniem na
siebie obowiązków...
— Obowiązki te nie ciężkie... Raz na tydzień,
w sobotę wieczorem, zgromadzenie w czytelni...
— Jakaż opłata?...
— Nie wielka, ale zato ma się prawo brania
z biblioteki książek, czytania dzienników, słuchania
odczytów i dostawania w razie potrzeby pożyczek...
— Jestto, mojem zdaniem, sprzedawaniem się za
__
miskę soczewicy...
— Cóż ty gadasz!...— odparła panna Ewelina.—
Cóż my sprzedajemy?...
— Przekonanie!.,..— odpowiedziała, z deklamaeyjnym naciskiem.
— N aprzód— odpowiedziała—sekretarz, Kaliko-
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wicz, od nas tego nie wymagał, a powtóre, przekona
nia, jakie wypowiedział prezes, Trocki...
— Ależ to—podchwyciła panna Emilia— co on
grubym naplótł głosem, to z największych największy
idyotyzm!... zgnilizna!... romantyzm!... Przystaw ać do
tego... dziękuję!... To zacofanie! echo z przedpotopo
wych czasów!... stara, znoszona i załojona szmata, za
którąbym grosza nie dala!...
Zapaliła się, uniosła, gadała, gadała, analizowała
przemówienie Trockiego, w którem wykazywała niedo
rzeczności odgrzewane o obowiązkach, ofiarach, społeczno-obzwatelskiej służbie, kobietach, a nie o rzeczy
najważniejszej. Ganiła cały wieczorny nastrój. Do
głosu Wyczółdzianki nie dopuszczono dlatego, że ona
mówić chciała o piątym stanie. Wyśmiano ją.
— Nie, nie!...— wołała.— Do tego ręki przykła
dać nie godzi się!... Pośpieszyłyście się, kochana Ewelko i Marysiu...
Stało się to, co się w razach podobnych zazwy
czaj staje. Nie przekonała, ale zakrzyczała. Panna
Ewelina zrazu mocniej, dalej słabiej zapisania się swe
go broniła i w końcu powiedziała, że się przecie wy
kreślić można, zapisanie się bowiem nie je st jeszcze
podpisaniem żadnego cyrografu, zobowiązującego na
wieczne czasy.

XII.

W pierwszych dniach listopada, na tablicy w uni
wersytecie, po d j nagłówkiem drukowanym: „Towarzy
stwo Mikołaja K opernika,” pojawiło się zawiadomienie
następujące:
„Posiedzenie zwyczajne w następującą sobotę:
Porządek dzienny:
1)

Czytanie protokółu

z posiedzenia poprze

niego;
B ib lio te k a T 152.

7
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2) Przedstaw ienia członków nowych i głosowa
nie na tych, którzy się do Towarzystwa podali;
3) Zdanie sprawy komitetu z herbaty koleżeń
skiej;
,
4) Wnioski osobiste i interpelacye;
5) Odczyt kolegi Jana Palucha: „O istocie ge
niuszu poetycznego w narodach.” Dyskusya nad od
czytem.
Goście do Towarzystwa nie należący w dyskusyi
nad odczytem udział brać m ogą.”
Idąc do prosektoryum, panny Ewelina i Maryn,
trzym ając w ręku ociekające deszczem parasole,
przed tablicą się zatrzym ały i zawiadomienie p rze
czytały.
Panna Marya już się oswoiła i wciągnęła; była
jednak, ja k ów żołnierz bez powołania, wkluczony do
szeregów dlatego, że tak chce prawo, i pełniący po
winność swoją szeregową, jak się odrabiało niegdyś
pańszczyznę— pilnie, ale bez zapału. Za podnietę słu 
żył jej nie pociąg wrodzony, ale potrzeba. W stręt
przełam ała, lecz zgłuszyć w sobie nie zdołała p ra 
gnień, na których gaszenie w dawniejszych wiekach
miano źródło osobne. Tern gorliwiej też i zawzięeiej
oddawała się pracy, ukazującej jej w perspektywie:
ojca po trudach życia całego wypoczywającego, matkę
staraniem otoczoną, siostrę spoglądającą w przyszłość
swoją i swoich dzieci spokojnie. Byle prędzej! Uło
żyła sobie program tak, ażeby w żadnym razie nie
przeciągnąć nauki po za lat cztery i z program u tego
w ykreśliła wszelkiego rodzaju dystrakcye. Gdy atoli
na zawiadomieniu wyczytała wyraz: „Poezya,” taką
w sobie poczuła ochotę usłyszenia czegoś o niej, że
nad trupem siedząc i m uskuły odkrywając, o poezyi
m yślała. Była to jej stara dobra znajoma, przyja
ciółka i pocieszycielka, sprawczyni zachwytów i ro z
rzewnień. Do niej się jej dusza rw ała. Persw ado
w ała więc sobie, że, jeżeli oderwie od pracy wieczór
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sobotni, to straci nie wiele, w niedzielę bowiem wy
kładów niema, wynagrodzić przeto potrafi tych parę
godzin, w których będzie słuchała nie o własnościach
ciał, nie o powinowactwach pierwiastków, nie o konstrukcyi szkieletu ludzkiego, nie o składowych czę
ściach roślin, lecz o geniuszu poetyckim, który jej duszę
niewysłowioną w strząsał rozkoszą. Ale jej Emilka
zawadzała. Emilka despotka ze swoim czwartym sta
nem. Chyba, że jej Kopernikiem zaimponuje.
— Moja Ew elko—zaczęła, spiesząc z uniwersy. tetu do domu — wynalazłam na Emilkę sposób...
— No?...— zapytała panna Ewelina.
— Zasłonimy się Kopernikiem...
— W jakim względzie?...
— Co do tego posiedzenia... Ona w przem ó
wieniu Trockiego jednego tylko wstępu o Koperniku
nie skrytykowała; powiemy więc jej, że przez cześć
dla Kopernika na posiedzenie idziemy... Na to ona
zapewne żadnej obiekcyi nie uczyni... może i sam a
pójdzie...
— Może...— odrzekła panna Ewelina i dodała:—
Byle w sobotę deszcz nie padał...
— Co tam deszcz!...
— A trzewiki, Maryniu?...
Panna M arya zmilczała; pom yślała sobie jeno,
że oszczędność pewna wzgląd na trzewiki usunie
i obliczać zaczęła kaw ałki cukru do herbaty w kłada
ne. Z obliczenia tego w ypadł rezultat, że cukru nie
będzie używ ała wcale i w ten sposób w przeciągu
paru miesięcy zgromadzi fundusz na , podzelowanie
trzewików. Tę kwestyę więc usunęła i wieczorem,
gdy panna Ewelina herbatę do szklanek nalewać m ia
ła, ostrzegła ją:
— Tylko mnie, Ewelko, bez cukru...
— A?... czemuż to?...
— Wolę herbatę bez cukru...
— Dotychczas p ijałaś z cukrem ...
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— Tak, dla niewyróżniąnia się, ale... cukier
szkodzi nawet...
Prawdę powiedziała — w odniesieniu do trze
wików.
— Szkodzi... o?... niech tak będzie...— odrzekła
panna Ewelina, napełniając szklanki.
Panna Mary a nie mogła się zdobyć na odwagę
zaczęcia o sobotniem posiedzeniu. Zresztą— zaszła w a
żna przeszkoda: wizyta. Słyszeć się dało pukanie do
drzwi. Panna Ewelina w mgnieniu oka uprzątnęła,
kiełbaski i ser; panna Emilia głośno wezwała:
— Proszę!...
Drzwi się otworzyły. W szedł Jan Gaduła w to 
warzystwie trzech kolegów.
— W olno?...— zapytał.

— Prosimy... bardzo prosimy...
Goście m iejsca pozajnmwali.
— Zastajecie nas panowie przy herbacie... Spo
dziewam się, że nie odmówicie nam przyjemności po
dzielenia jej z wami...
— Nie odrzuca się takiej propozycyi...— odparł
jeden z przybyłych.
— Czytały panie—zaczął Gaduła— zawiadomienie
Koperników?...
— Czytałam...— odpowiedziała panna Emilia to
nem lekceważącym.
— Grzebią się biedacy w starzyźnie, osłaniając
się Kopernikiem, który sam je st starzyzną...
Usłyszawszy wyrazy te, panna Marya skipiała.
Oburzyły ją one podwójnie: raz z powodu tonu, jakim
wyrzeczone zostały, powtóre z powodu wpływu, jaki
one na pannę Emilię wywrą. Nie wymywająca się
więc zazwyczaj ze zdaniem swojem, dała oburzeniu
folgę— odrzekła:
— Kopernik przecie!... Imię jego tak jest
czczone!...
— Bałwochwalstwo... Już jednak stare bogi z po
la schodzą...
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— Przecież, panie!... on wyśw ietlił prawdę...
— Do w yświetlenia prawdy zabierają się dziś
inni, których iiie obchodzi bynajmniej, czy ziemia około
słońca;- czy słońce około ziemi się obraca.,.. To kwestye przestarzałe, dobre na zabawkę dla tych, którzy
m ają brzuchy pełne.
— Czwarty stan— podchwyciła panna Emilia—
ma inne, moja Maryniu, ważniejsze do rozwiązywania
zadania...
Pannie Maryi usta drżały, na ustach zaś drgały
wyrazy; zm ilczała jednak z obawy wybuchnięcia. Opa
nowało ją przerażenie. Zwróciła wejrzenie na pannę
Ewelinę z wyrazem, wołającym o pomoc. Ale w oła
nie bez rezultatu pozostało. Panna Ewelina krzątała
się około herbaty i obojętnie słuchała wywodów o s ta 
rych bogach i o tych „innych,” co z piedestałów ich
strącać zamierzają. Za złe jej jaką obojętność brała
i gdy się ona do niej zw róciła z zapytaniem, czy się
nie napije drugiej szklanki herbaty, odparła sucho:
— Nie!...
— Co znów!... co tobie?...
— Nie mogę...
— Nie bądź-że dzieckiem, Marysiu!... — ode
zw ała się tonem napomnienia życzliwego panna Ew e
lina.
— Nie mogę...
— Ależ to rzecz niemożliwa!... Maryniu!... —
przemówiła panna Emilia, dziewczyna dobrego w grun
cie serca.
Panua Marya na perswazye, na prośby w końcu,
jednę i tę sam ą m iała odpowiedź.
— W tobie nagła jakaś zaszła zm iana...— zaczęła
panna Em ilia.—Wczoraj wyskoczyłaś z pokoju, jak opa
rzona, dziś zrywmsz z nami...
— Wczoraj... —zaczęła panna Marya i ucięła.
— Żałuj... spędziłyśmy wieczór bardzo mile
z tymi panami, którzy świetne, świetne m ają poglądy...
Prawda, Ewmlko?..
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/
— Dużo gadali.v.— odrzekła zapytana.
— Świetne poglądy, Marysiu...
Panna Marya jednak zawzięła się i nie odpowia

dała.
Do soboty pozostawało dwa dni. Czwartek i pią
tek przem inęły— koleżanki schodziły się na wykładach
i w laboratoryach. W sobotę wieczorem na dworze
panowała śnieżyca wilgotna, której towarzyszył w iatr
chłodny; w pokoju zaś panny Emilii na kominku p a
lił się ogień i nieopodal od ognia dwie panny herbatę
dopijały. Panna Emilia odezwała się:
— Widocznie się M arysia gniewa...
— Za co?... na kogo?...— odparła panna Eweli
na.— Raczej przypuszczać należy, że skrupuły, tyczą
ce się wydatków, od nas ją oddaliły... Domyślam się
tego z cukru...
Opowiedziała o żądaniu niedawania jej cukru do
herbaty.
— Więc ona glbdem przymierać musi!...— zawoła ła ła panna Emilia, z siedzenia się zryw ając.— Pójdę
po nią...
W yszła, po chwili powróciła i rzekła:
— Niema jej...
— Gdzież ona?...
— Czy ja wiem!...
Panny to zaniepokoiło, a niepokój ich potęgował
bijący o szyby śnieg i wyjący w kominie wiatr.
— Co się z tą dziewczyną dzieje?...
Stanęła im w oczach zagadka prawie groźna.
Próbowały rozwiązać ją za pomocą domysłów, odnoszą
cych się do wykładów wieczornych i biblioteki uni
wersyteckiej, przedewszystkiein zaś panny Justyny. Tej
ostatniej jednak m ieszkanie, acz znane, było bardzo
oddalone; nie przypuszczały przytem, ażeby panna Ma
rya adres jej posiadała.
— Biblioteka... wykłady... wszak dziś sobota...
wszystko o tej godzinie pozamykane...
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— Sobota... — zaw ołała pariria Ewelina. Wiem
już, gdzie ona...
— Gdzie?...
U Koperników...
— Czy być może!..
— Tak się domyślam...
— Czyby ona tam poszła po tern, eo sły 
szała?...
— Przypuszczać przynajmniej można...
— Jeżeli poszła... — rzekła panna Em ilia tonem
uwagi do zakarbowauia.
Nastało między koleżankami milczenie. Śnieg
tłu k ł w szyby, wiatr huczał w kominie. Panna Smorzówna wszystkiego tego nie słyszała, znajdowała się
bowiem w czytelni.
Przyszła naj pierw sza i cofnąć się chciała, gdy
przed sobą puste ujrzała ławki. W strzymały ją dwie
rzeczy: św iatła w izbie, plucha na dworze. Jak tu
się na pluchę wystawiać, kiedyby jej uniknąć można
kosztem mniemanej przyzwoitości, wymagającej spó
źniania się, wchodząc między ludzi. W szak zawsze
ktoś się tej nieprzyzwoitości dopuścić musi.
— Mniejsza o to!... —w duchu sobie rzekła i próg
przestąpiła.
Ulokowała się na trzeciej ławce.
Upłynęło chwil kilka.
— Czym się zanadto nie pośpieszyła?... — zapy
tała siebie.
Jakby na uspokojenie sumienia jej, słyszeć się
dał po za nią szelest sukni niewieściej.
— Aaa...— odezwało się w jej myśli
Miała ochotę się obejrzeć, lecz się powstrzymała
przez przyzwoitość i doczekała się pizybyłej, która do
niej podeszła.
— Dobry wieczór.
— Dobry wieczór... — odpowiedziała, zwracając
głowę i poznając, pannę Korecką.
— Pośpieszyłyśm y się...
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— A tak... Po raz pierw szy tu przychodzę...
obawiałam się spóźnić...
— Jam się umyślnie w ybrała wcześniej przez
ciekawość... Okrutniem ciekawa... Nam, kobietom,
zarzucają to, jako ułomność... na mnie dowód będą
mieli... Cóż robić... Pozwoli pani obok siebie miejsce
zająć— zapytała.
— Proszę...
— Może obok pani zasiądą panna Trzciprztyńska i panna Zawilska, i pani dla nich miejsce zacho
wujesz?
— Nie wiem, czy przyjdą...
— Zwykle panie razem widuję .. — rzekła, sia
dając.
— Na wykładach...
— Myślałam, że panie wszędzie nierozdzielne...
Na słowa te nic panna Marya nie odpowiedzia
ła, A panna Julia na nich poprzestała, jakby dom yśla
ją c się, że dalsza w tej m ateryi rozmowa w kłopot
koleżankę wprowadzi. Zwróciła się do innej materyi.
— Nie zdarzyło mi się z panią, ani z jej tow a
rzyszkami w czytelni spotkać...
— Jeszczem nie była w czytelni...
-— Nie była pani?...
W zapytaniu tern zabrzmiał akcent lekkiego
zdziwienia, który pannę Maryę zmieszał trochę.
— Czasu rai brak— odparła.
— Pani pracuje?...
— O pracuję... — odrzekła i westchnienie stłu 
miła.
Panna Korecka uważnie na nią patrzyła.
— Słucha pani medycyny, jeśli się nie mylę?...
— Medycyny...
— Ja na przyrodę chodzę. Gdy się z nią uła
twię, zobaczę...
Panna Marya oczy na nią podniosła. W oczach
jej świecił wyraz: „Szczęśliwaś...”
Znów stłum iła westchnienie.
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Panna Julia westchnęła.
— Czytelnia w ciągu -tygodnia w yglądała ina
czej. Pośrodku stoją stoły, dokoła ław ki. Na posie
dzenie zapełniono ją ławkami, a stoły dokądeś w y
niesiono, z wyjątkiem tego jednego.
Oczyma w skazała na stojący pod ścianą i od
ściany pięciu krzesłam i oddzielony stół, nad którym
w laurowem uwieńczeniu wisiał dużych rozmiarów
portret Kopernika. Obraz, rysowany kredą czarną,
był powiększoną kopią z drzeworytu, zamieszczonego
w czasie obchodu czterechsetnej rocznicy wielkiego
astronoma w jednem z pism ilustrowanych. Oskrzy
d liły go mniejszych rozmiarów portrety znakomitości
naukowych i literackich swoich i cudzoziem skich:
Newtona, Galileusza i Descarta, dalej Kochanowskie
go, Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Szeks
pira, Byrona, Goethego, Wiktora Hugo i innych.
Boczne ściany całkowicie zajmowały szafy z książ
kami.
— Zapewne rysow ał któryś z kolegów... — ode
zw ała się panna, Julia, na portret Kopernika w ska
zując.
— Zapew ne—odrzekła panna Marya.
— Jak tu wszystko proste!...
Prostem w samej rzeczy wszystko było: ławek,
stołów, szaf nie dotykały się inne narzędzia, tylko
piła i hebel
— Jak w wiejskim kościółku— zauważyła panna
Marya.
— Trafneś pani znalazła porównanie...
Przeszkodą w czynieniu dalszych spostrzeżeń
sta ł się Kordecki, który panienki powitał i obok
usiadł. Po nim wszedł inny, po tym jeszcze inny,
dalej kilka panien, następnie kilku razem młodych
ludzi— sala się napełniać zaczęła. W przeciągu kwa
dransa ławki wszystkie zostały zajęte; w chwili zaś,
kiedy prezydyum zajęło m iejsca swoje za stołem, po
jaw ił się pan Robert: szedł bokiem, czyniąc przegląd
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ławek, zapuszczając w ejrzenie tu i owdzie, i zoczyw
szy panny Maryę i Julię, drgnął i przeszukiwał oczy
ma swobodnego do nich przejścia. W tej chwili dał
się słyszeć dzwonek i odezwał się tubalny głos p re
zesa:
— Posiedzenie otwarte!...
Biedny pan Robert cofnąć się i miejsce w j e 
dnej z tylnych ław ek zająć musiał.
Obrady nie zabrały czasu dużo. Wniosków oso
bistych nikt nie stawiał. Nastąpiło głosowanie na kandy
datów, którzy się na członków podali; wszyscy p rze
szli, a między innymi panna Ewelina Trzciprztyńska,
Marya Smorzówna i Julia Korecka.
— Głos ma kolega Jan Paluch... — oznajmił
prezes.
Rozpoczął się bardzo dobrze napisany i dosko
nale wygłoszony odczyt, który uwagę panny Julii i Ma
ryi pochłonął całkowicie.

XIII.
Szczegółowe sprawozdanie z odczytu kolegi J a 
na Palucha znajduje się w Memphisie, w księdze protokularnej Towarzystwa Mikołaja Kopernika. Duch k a 
nonika frauenburskiego nie dziwił się zapewne, że
pod jego wezwaniem roztrząsano geniusz poetycki. Za
życia on sam poezyę uprawiał, w iązaną mową prze
mawiał. Nie krzyw więc był młodzieży, która m ate
matykę, prawo, medycynę, filozofię studyując, zgroma
dziła się w celu posłuchania rzeczy o istocie tej n a 
tury ludzkiej strony, która łaknie i pragnie pieśnianej
harmonii. Wolno nawet mniemać, że m iał on tę mło
dzież za ducha swego dziatwę i błogosławił ją ź nie
ba wysokiego na życie, na pracę, na pochód naprzód,
ku światłu.
Ślad odczytu pozostał w protokule, ale w pro-
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tokule nie zanotował sekretarz zadowolenia, jakie od
czyt spraw ił pannie Maryi i pannie Julii, ani też te 
go szczegółu, że kiedy słuchacze z sali wychodzili,
pan Eobert przecisnął się do tych dwóch zadowolo
nych słuchaczek, pozdrowił je jak najuprzejm iej i gdy
się na dworze znalazły, ofiarował im swoje usługi.
— Deszcz, śnieg, zawierucha, pozwolą panie...
— Zamówiłam pojazd— przerw ała panna Julia.
— W ięc pani...— do panny Maryi się zwrócił.
— Pannę Smorzównę odwiozę. Proszę...— prze
m ówiła do leśniczówny z m ajątku Korbickiego, w ska
zując jej otwarte dzwiczki czekającej karetki.
Panna Marya wskoczyła do środka, po niej
wsiadła panna Julia; pan Eobert chciał drzwiczki za
mknąć, lecz drzwiczki zatrzasnęły się same i pojazd
się potoczył.
Pan Eobert palcami strzepnął, parasol rozpiął
i puścił się trotuarem .
— Gdzie pani siebie odwieźć każe? — zapytała
panna Julia.
— Do mieszkania mojego — nazw ała ulicę i po
wiedziała num er. — Jakżem pani wdzięczna! — Dzię
kuję...
— No, no — była odpowiedź panny Julii. — Po
wiedz mi pani raczej, co o odczycie i o prelegencie
myślisz...
— Mocno mi się podobał...
— Odczyt, czy prelegent?...
— Odczyt chyba bardziej...
— Mnie jednakowo jeden i drugi; odczyt dla
tego, że opracowany i obmyślany; prelegent dlatego,
że widocznie pracuje i myśli... Bo można pracować
i nie myśleć... to nic nie warte; można oraz nie p ra
cować i myśleć... to także nic nie warte...
— Prelegenta poznałam ...— rzekła panna 'Marya.
— Obiecujący chłopak...
— Włościanin...
— Zna go pani bliżej?...
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— Nie. Przedstaw ił nam się na herbacie Ko
perników...
— Jam także zabrała znajomości kilka i była
bym zabrała więcej, gdybym była m iała więcej tro
chę swobody... A!...— przypomniała sobie—wszak nie
dałam wskazówki furmanowi i on jedzie do mnie...
Chyba, że pani... Ale nie... Pierwej u pani będę,
a potem, spodziewam się, zajrzysz, koleżanko, d©
mnie.
Pociągnęła za sznurek; furman okienko z przo
du otworzył, ucho nadstawił, adresu wysłuchał, okien
ko zam knął i ruszył.
— Jaka pani, prawdziwie... — zaczęła panna
M ary|i
— Nie przypuszczałam — przerw ała panna J u 
lia — żeby się na uniwersytecie zdechlaczkowie poła
wiali.
Panna Smorzówna nie wiedziała, co odpowie
dzieć na to.
— Zna pani ten gatunek; młodzieży?...
— Nie.
— A młodzież złotą?
— Słyszałam o niej, alein jej nie spotykała.
— Szczęśliwa kobieta!... Jest to młodzież, zdol
na sprawić obrzydzenie życia... Na to, ażeby jej ja 
ką taką wartość nadać, składają się: krawiec, szewc,
rękawicznik, złotnik, kapelusznik, praczka i perukarz.
0!... — wykonała ręką gest taki, jakby co wstrętnego
od siebie odpychała. — Zdawało mi się, żem od nich
uciekła. Nie! I tu się z nimi spotkałam!...
— Jam nie dostrzegła... — wtrąciła panna Maryn.
—- Jakżeś pani dostrzedz mogła, kiedy ich nie
znasz. Mogą się nawet, gdybyś się z którymś; spotka
ła, podobać. Ale ja ich ci opiszę. . Jeżeli spotkasz
młodzieńca gładziutko uczesanego, w nowej, lśniącej
na nim, jak ulana, odzieży, w nowym, najświeższego
fasonu kapeluszu, z wahającym się na piersiach w zło
tej oprawie pincenezie, z laseczką o gałce z kości
,
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słoniowej, tizym anej w ręce, obciągniętej świeżą rę 
kawiczką, w śnieżystej białości kołnierzykach, słodkiego
jak cukierek, uśmiechniętego, jak poranek majowy,
i pachnącego, jak sklep perfumeryjny, jeżeli spotkasz
młodzieńca takiego, będzie to zdechlaczek... Pomiędzy
zdechlaczkami znajdują się rozmaici, ale wartość ich
jednaka. Nabrałam do nich wstrętu talpego, żem z icli
powodu gw ałt sobie zadała i uciekła. Ogładzone i opolerowane małpy! Bez serca to, bez głowy, bez ener
gii, bez myśli, bez idei podniośłejszej... świecące ro
bactwo...
Mówiłaby dłużej, lecz powóz stanął i drzwiczki
się otworzyły.
— Co?... Przyjechałyśm y?
— A tak— odpowiedziała panna Marya, z miejsca
się podnosząc.
— Do widzenia więc...
— Dobranoc... — z nabrzmiałym wdzięcznością,
przyciskiem odrzekła panna Marya.
Wysiadła; drzwiczki się za nią zatrzasnęły; śpiesznie poszła po schodach, które z piętra na piętro do
prowadziły ją do izdebki, znajdującej się w bezpośredniem z poddaszem pobliżu. W izdebce tej było
skromnie, bardzo skromnie. Na takiej wysokości lo
kują się ludzie, którzy się ściśle liczyć muszą. Ume
blowanie składało się: z łóżeczka żelaznego, ze stoli
czkiem nocnym obok, ze stolika pod oknem, z dwóch
słomą oplecionych krzesełek i z umywalni w kącie.
• Niewielka w ścianie szafka służyła za komodę i za
szafę na książki. Pomnażał sprzęty kuferek podróżny,
postawiony przy łóżku w nogach. Nad um ywalnią w i
siało zwierciadełko, na oblepionych szafirowym w żół
te desenie papierem ścianach dwa w drewnianych
ram kach obrazki; okno osłaniała firanka. Wymiary
przestrzeni izdebki wynosiły sześć kroków długości n a
pięć szerokości. Podłoga wykazywała niedostatki p e 
wne pod postacią szpar i szczelin, ale były one wagi
pomniejszej. W ynagradzał je sowicie w spaniały wi
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dok na rzekę, na góry, na budowle miejskie i na linię
kolei żelaznej, na której po kilkanaście razy dziennie
przebiegały pociągi, ziejące parą i dymem, przyczy
niającym się do urozmaicania krajobrazu. W nocy na
linii tej ukazywały się biegające św iatła żółte i czer
wone.
Panna Marya zapaliła lampę, zdjęła z głowy k a 
pelusz, postawiła w kącie parasol i usiadła przy sto
liku. Narzutki z siebie nie zdejmoweła z powodu
chłodu, jaki w izdebce panował. Usiadła celem przej
rzenia notat, na wykładach poczynionych. Rozłożyła
przed sobą kajet, przebiegała oczyma popisane w ier
sze, zastanawiała się nad skróceniami i podkreślenia
mi, lecz niczego nietylko dojść, ale zrozumieć nie mo
gła. Myśl jej błąkała się gdzieindziej— po okolicach,
rozbrzmiewających śpiewami, ujętemi w formy utwo
rów ulubionych przez nią poetów. Słaniały się w jej
wyobraźni „Dzieje piosenki,” prowadziły ją przez
okwiecone łąki, brzegiem szemrzących strumieni, przez
góry, lasy i zaprowadziły na podwórko stojącego w lesie pod słomianą strzechą domku. Po podwórku ku
ry, pogdakując, chodzą pod wodzą wspaniałego kogu
ta. Przed progiem leży pies. Na dachu obok komi
na stoi na jednej nodze bocian. Z lasu razem z głu
chym szumem i pukaniem dzięcioła dochodzi zapach
konwalij. We wrotach ukazał się kucyk i na kucyku
wyrostek w spancerku ze złoconemi guzikami.
— Chybaż to o nim mówiła Korecka...— powie
działa sobie.— O nim niezawodnie.
W sercu poczuła ściśnięcie, pochodzące ztąd, że
od tego, którego panna Korecka tak czarnemi odma
lowała kolorami, zależał los jej ojca i matki, siostry
i jej dzieci. Los ich od tego zdechlaczka zależał cał
kowicie, albowiem, luboć ojciec jego, prezes Korbicki,
przy życiu był jeszcze, ale z powodu tak wieku pó
źnego, jako też zdrowia starganego za lat młodych,
nie mógł pociągnąć długo. Majątek znajdował się
w „interesach,” i o uszy panny Maryi często się obi
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jało, że prezes synowi z tej raeyi uczyć się kazał
prawa, ażeby pokierować umiał procesami, ciągnącemi
się oddawna i zagrażającem i ruiną dlatego już same
go, że dla przewlekania ich potrzeba było dobra ob
ciążać długami. Obijało się to pannie Maryi o uszy
często i często słyszała, że najskuteczniejszy na zaże
gnanie ruiny środek polegał na bogatem pana Roberta
ożenieniu. Środek ów z łatwościąby się znalazł, gdy
by Korbickich zdobił jaki tytuł feudalny. Bogate Ży
dóweczki nader chętnemi okazują się w ratowaniu
„dotkniętych nieszczęściem ” hrabiów. Niestety, hrab
stwo nie przylgnęło do nazwiska. Dziadek pana Ro
berta rządził kluczem jednego z magnatów i wykom
binował sobie m ajątek ziemski sposobami, o których
ludzie bardzo różnie mówili.
Gawędy te przypomniały się pannie Maryi, gdy
się nad opisem przez koleżankę „zdechlaczka” zamy
śliła. M yślała i w ysnuła z nich wniosek taki:
— Trzeba się uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć;.,
och!...— westchnęła.
Uczuła zimno w nogach. Miała przemoczone
trzewiki i spódnicę u dołu zamoczoną. Chciała jakoś
temu zaradzić; przypomniawszy sobie jednak, że jutro
niedziela i uczuwszy w sobie niedyspozycyę jakąś,
wolała ogrzania poszukać w łóżku. Zaczęła się roz
bierać, otworzyła szafę ścienną i wydostała z niej naj
przód spory kaw ałek chleba zeschłego, który na stoli
ku położyła, i rozpinając na sobie stanik, rozwiązując
spódnicę, rozsznurowując gorset, układając warkocze
na głowie, co chwila do ręki brała, po kawałku od
gryzała i napowrót kładła. Odgryzanie dowodziło, że
mocne i zdrowe posiadała zęby. Wistocie tak było.
Każdy mógł to widzieć, albowiem ząbki jej, równe
i białe, pokazywały się za każdym razem, gdy usta
uśmiech rozchylał i rozjaśniał twarz, ubraną w nosek
klasyczny, policzki owalne, oczy siwe, brwi ciemne,
czoło regularne, uszka m ałe i policzki bujne. Nie by
ła to piękność uderzająca, mogąca jednak głowę za
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wrócić, gdyby chciała, a nawet, gdyby nie chciała,
z wdziękami bowiem oblicza łączyła się w niej szykowność postaci, jakby na urząd utoczonej. Jakby ją
z marmuru ukuł Fidyasz, taka była udatna — smukła
a pełna i jędrna, nadająca się do wszelakiego stroju,
mianowicie zaś do tego, jaki sobie sposobiła, gryząc
suchar w szafie schowany. Kolejno zdjęła- z siebie
odzież. Mokre trzewiki oparła obcasikami w dół o ko
minek, na którym ognia nie było. Stanik i gorset zło
żyła porządnie, obejrzawszy pierwej, ażali jakiej nie.
wymagają reperacyi. Wreszcie kołdrę odwinęła, na
łóżku usiadła i pończochy zdejmować zaczęła, ściąga
jąc je ostrożnie ze względu na to, że mokre podrzeć
się z łatwością mogły przy ciągnięciu nieoględnem.
Wyzwolone z pończoch nogi wykazały szczerniałe od
zziębnięcia stopy takie małe i takie zgrabne, że w iel
ka pani zachwycałaby się niemi, gdyby podobne po
siadała. Panna Marya spojrzała na nie, prędko je pod
kołdrę schowała, okryła się, skurczyła i lampę zga
siła.
Wrażenia doznane byłyby jej zasnąć długo nie
dały, gdyby piosenki do snu nie śpiewał jej szumiący
wiatr i smagający szyby śnieg. Skurczona, w okno
wpatrzona, w śpiewy wiatru wsłuchana, usypiać za
czynała, gdy słyszeć się dało pukanie do drzwi. Pu
kanie przestraszyło ją.
— Kto tam?— krzyknęła.
— Ja !— odpowiedziano.
— Emilka?...
— Ano, ja... Otwórz!
— Kiedym w łóżku... lampa zgaszona.
— Przychodzę z lampą w ręce...
Z łóżka się jej wyłazić nie chciało. Żadnej je 
dnak innej dobrej nie było racyi do odprawienia ko
leżanki od progu. Wyskoczyła więc, klucz we drzwiach
przekręciła i pędem się pod kołdrę schroniła. Wcho
dząc ze światłem panna Emilia, znalazła ją w posła
niu; tylko jej głowa wyglądała.
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— Cóż ty, Maryniu, dąsasz się na nas, czy gnie
wasz?— zaczęła. — Jeżeli się gniewasz, powiedz przy
najmniej za co?
— Właściwie mówiąc, ani się gniewam, ani na
wet dąsam— odpowiedziała zapytana.
— Przez dwa dni aniś zajrzała, a dziś wieczo
rem nie zastałam cię w domu.
— Nie zastałaś, bo mnie nie było. Późno po
wróciłam.
— Nie poczuwam się do prawa kontrolowania
kroków twoich; jednakże... wszelako... w jednym do
mu mieszkamy... ludzie nas razem poznali i razem
widują, godzi się przeto mieć na nas wzgląd jakiś...
— Czy przypuszczasz, Emilko, iżbym tobie
i Ewelce wstyd zrobić mogła?
— Nie przypuszczam tego! — odparła panna
Emilia żywo.— Ale, widzisz: gdzieś ciebie ludzie samą
wieczorem widzieli, każdemu więc przyjść musiało
na myśl zapytanie: Czemu ona sama? gdzie tamte
dwie?...
— I każdy sobie odpowiedzieć musiał, że tam
tym dwom na deszcz i śnieg wychodzić się nie
chciało.
— Taak?...
— Zdaje się... Nawet mnie o was zapytywano.
— Nie o to zresztą chodzi... — zaczęła panna
Emilia, która się na ton moralizatorki nastroiła — ale
o to, żeś bez racyi najmniejszej z nami zerwała.
— Czym zerwała?... Z wami osobiście nie, ale
zerwać musiałam, najprzód, z wydatkami, którym nie
podoła szczupła moja kasa, następnie, z tymi panami,
którzy do was przystali...
— Marysiu, Marysiu! — rzekła panna Emilia to
nem wzywającym do upamiętania.
— Ci panowie ranią mi serce i duszę!
— Marysiu! Marysiu!...
— Znieść ich nie mógę...
b i!-iio te x a , — T. lo’2.
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— Czyż chcesz, żebyśmy dla nich, dla kolegów,
drzwi nasze zaniknęły?
— Usunęłam się dlatego właśnie, że tego nie
chcę, że wam pozostawiając swobodę, swobody chcę
dla siebie.
— Oni przecież nie przychodzą ani rano, kiedy
herbatę pijemy, ani w południe, kiedy Ewelka posiłek
przyrządza...
— To nie dla mnie. Ja nie mogę. Dzięku
ję Ci...
— Ależ, Marysiu, ezemże ty żyjesz?
— Żyję... radę sobie daję...
— Nie, Maryniu, Maryniu... — usiadła przy niej
na łóżku i objęła ją .— Tak pozostać nie może... Nie
podobają ci się ci panowie, to schodź do nas, kiedy
oni nadejść nie mogą, rano i w południe, pij herbatę
bez cukru, jedz chleb bez masła, wydzielaj sobie po
łowę, ćwierć porcyi mięsa, ale schodź... nie wyrządzaj
nam tej przykrości.
Prosiła, całowała, zaklinała i wyjednała tyle, że
panna Marya zgodziła się schodzić kiedy niekiedy.
Naleganiom takim serdecznym i szczerym odmówić
było trudno. Panna Emilia dziękowała i podziękowaw
szy, zaczęła:
— J a bo dziwię się tobie, Maryniu, dlaczego ty
do tych panów wstręt czujesz?
— Bo oni ranią uczucia moje w imię czwartego
stanu, którego nie rozumiem...
— Myślisz, że ja rozumiem?
— No, a czemuż? —- zapytała tonem zdziwienia
Wielkiego.
— Jest w tein, widzisz, coś oryginalnego, coś
niepowszedniego i nowego, coś nowego i zuchwałego.
To się podoba. Rzecz gustu. Jednemu się podoba to,
drugiemu owo... Więc jutro zajdziesz do nas?
— Nie wiem, nie obiecuję.
— Zajdziesz! zajdziesz! zajdziesz! Będziemy na
ciebie czekały z herbatą, a tymczasem dobranoc ci.
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Koleżanki się uścisnęły.
— Ależ u ciebie zimno!
Wyszła z lampą; panna .Marya drzwi za nią na
klucz zamknęła i po ciemku do łóżka powróciła.
Nazajutrz trzy koleżanki razem herbatę piły.
Przy herbacie unikały kwestyj drażliwych, mówiły
o profesorach, wykładach, i prędko się rozeszły. Pan
na Marya z umysłem wypoczętym wzięła się do upo
rządkowania notatek i odczytywania rozdziałów w dzie
łach elementarnych, tyczących się ostatnich wykładów,
czyli — mówiąc wyraźnie — uczenia się na pamięó..
Uczyła się, godziny m ijały — około południa miała
zejść do koleżanek. Dwunasta się zbliżała, gdy za
drzwiami usłyszała chód, zaakcentowany skrzypieniem
butów. Zastanowiło ją to. Głowę podniosła i w chwili
tej słyszeć się dało lekkie do drzwi pukanie.
— Korecka!... — pomyślała i głośno zawołała:
Proszę!
We drzwiach ukazał się pan Robert.
— Jakżem rad — zaczął po zamienieniu powi
tań^—żem panią zastał!
—• Mnie w niedzielę tylko zastać można niekie
dy— odparła mocno zmieszana.
— Dawnom pragnął odwiedzić koleżankę, sąsiad
k ę i dawną znajomą, alem adresu nie znał. Wreszcie
adres od panny Justyny dostałem i pragnieniu zadość
czynię. Cóż, panno Maryo, jakżesz Memphis... w y
kłady?...
— Tak... nic...
Dziewczyna czuła się niby na rozżarzonych wę
glach i gorzkie sobie w duchu czyniła wymówki, że
do koleżanek nie zeszła. Zbierała ją ochota gościa
się pozbyć, ale dla niej był to gość, dla którego jak
najbardziej uprzejmą być musiała. Nastroiła się więc,
uspokoiła i odzyskała swobodę, do której odzyskania
sam 011 z esztą dopomógł grzecznością, jaką okazywał.
Zawiązał rozmowę o wczorajszym odczycie, chwalił
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Palucha, z uznaniem mówił o Trockim, słów parę rzu
cił o pannie Koreckiej i zapytał:
— Pani ją znasz?
— Poznałyśmy się...
— Bywa pani u niej?
— Nie byłam jeszcze, ale zapewne wypadnie mi
odwiedzić ją kiedy.
— Niech ją pani odwiedzi. Ekscentryczną jest
trochę przez to już samo, że na uniwersytet wstąpiła,
ale to w knżdymbądź razie znajomość dobra, bardzo
dobra.
Coś mu na to panna Mary a odpowiedziała i on
treść rozmowy zmienił, zadając jej pytanie:
— Nie tęskno pani do leśniczówki?
— Tęskno, ale cóż robić?...
— Jak się ma mama?
— Zawsze jednakowo.
— O pana Smorza nie pytam, widziałem go bo
wiem, dobrze staruszek wygląda-i krzepko się trzyma.
Stary żołnierz. Nam przed takimi ludźmi żelaznymi
czoła chylić.
Wyrazy te za serce dziewczynę ujęły.
— Alial—i dodał: -— Alem ja do pani przyszedł
w zamiarze, z prośbą, której pani odmówić staremu
znajomemu nie możesz... Proszę się zebrać i wyjść
ze mną na śniadanie. Stary jestem znajomy i nowy
■kolega. Te dwa tytuły...
Nie dokończył zaczętego frazesu, w izdebce bo
wiem pojawiła się niespodzianie panna Emilia, która
drzwi pchnęła i wpadła z wyrazami na ustach:
— Czekamy, czekamy! zupa na stole!...
— Przepraszam ..— odrzekła panna Marya panu
Robertowi.—Przyrzekłam koleżankom...
— Innym razem...
Pauna Marya do panny Emilii mówić zaczęła.
Prosiła ją siedzieć. Okazał się brak krzeseł i brak
ten sprawił, że pan Robert panny pożegnał. Kiedy
wyszedł, panna Marya odezwała się do panny Emilii:
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— Dziękuję ci! o!... z jakżeś wielkiego wybawi
ła mnie kłopotu!...

XIV.
Nie ulega chyba wątpliwości najmniejszej, że
zrobiony przez pannę Korecką opis zdeehlatjżka, doty
czył młodego Korbickiego, uczącego się w Memphisie
prawa.
Do niego zastosowałby się dało popularne wy
rażenie: „Chodzi nie na prawo, ale na lewo.” Stoso
wało się ono do niego literalnie
Najrzadziej wykła
dy odwiedzał, zresztą pełno go było wszędzie: w tea
trze, w cyrku, na koncertach, na zabawach wszelkich;
gdy zaś zabawy kończyły się o północy, do domu nie
wracał — było to dla niego za wcześnie: zachodził do
„knajpki” i ćwiczył się w grze na bilardzie. Ale
i knajpka zamykała się dla niego zawcześuie. Znaj
dował rozrywki gdzieindziej jeszcze. Do domu po
wracał około trzeciej, czwartej rano i nie miał zwy
czaju, chyba w wypadkach nadzwyczajnych, wrstawać
przed jedenastą, dwunastą o południu. Wykłady po
południowa. jeno miały ten zaszczyt, że je odwdedzał
niekiedy. Ojciec życzył sobie, ażeby się w prawie,
jak brzytwa, wyostrzył.
— Ja przewlekam; ty pokończysz te procesy
przeklęte!.1..
Syn jednak powiadał sobie:
— Dyabli je tam będą kończyli...
Miał do ojca żal i pretensyę za trzymanie go
w szkołach, poczuwał się bowiem do zdolności, któ
rych zużytkowanie innego wymagało pola. Że jednak
inne się nie nastręczało, więc poprzestawał na tein,
na które przemoc ojcowska wprowadziła, osładzał so
bie życie, jak mógł i umiał, i rozglądał się, ażali
przypadkiem nie spotka siostrzanej pod postacią nie
wieścią duszy, utrapionej posagiem doniosłym. Posa-
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gu wartość znał i oceniał; wiedział przytęm, że się
trafiają Amerykanki milionowe, wydające się za byle
kogo, Angielki chimeryczne, rozkocbujące -się w dżokiejach i oddające im siebie z setkami tysięcy funtów
sterlingów, Włoszki romansowe, posiadające hrabstwa
Birbante Rocca i skłonne do illustriśimi polacchi,
Hiszpanki, Maurytanki, K redki, Indyanki etc., etc.,
dające się w pole wyprowadzić. Udaje się to innym,
mniej od niego w przymioty rozliczne wyposażonym,
czemużby się udać nie miało jemu! Do prawa miał
. zaufania nie wiele;—wszelako... Do nauk przeto przy
kładał się mniej, aniżeli umiarkowanie, licząc na to,
że egzamina dadzą mu sankcyę dostateczną na praw
nika, a za to przykładał się. do ocierania między ludź
mi i, do wypatrywania milionerek, do gry w bilard
i do tym podobnych ćwiczeń szlachetnych. Był to,
słowem, wr uniwersyteckiej sferze zdechlaezek skoń
czony.
W koleżeńskiem życiu było mu do zarzucenia
nie wiele — to chyba jeno, że się starannie odziewał,
czyste kołnierzyki i rękawiczki nosił, u fryzyera się
czesał, całe zawsze obuwie posiadał i wodą kolońską
się skrapiał. Z tern wszystkiem wody nie mącił, żar
tować z siebie pozwalał, co się zaś towarzystwa i kó
łek tycze, do wszystkich należał i nie należał. Figu
rował na liście Chińczyków, którzy Państwa Niebie
skiego namiot ufundowali, w celu cywilizowania naro- '
dów cbrżeściańskicb za pomocą teatrów amatorskich,
na których w języku swoim narodowym przedstawiali
tragedye, obejmujące po sto trzydzieści i pięć aktów
i ciągnące się przez czterdzieści wieczorów. Był na
trzech aktach ze środka; z Chińczykami piwo pijał
i udzielał się im w tym względzie, że poddanym sy
na słońca za wzór dobrego tonu służył. Chińczycy
go też cenili i szanowali najbardziej. Koledzy Polacy
kpili z niego,. jak z dziurawego buta — 011 to mimo
uszów puszczał i potakiwał jednakowo tak wyznaw
com czwartego stanu, socyalistom i anarchistom, wo-
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góle socyalistyczuej arystokracyi, jako też nieuznającym stanów żadnych. Ztąd nieprzyjaciela nie miał
ani jednego; nie miał tez" przyjaciela z wyjątkiem je 
dnej istoty, będącej jego cieniem, czującej do niego
psie przywiązanie.
Tą istotą była panna Justyna.
Dziwny i na pozór nienaturalny pomiędzy dwie
ma temi osobistościami zachodził stosunek — stosunek
poufałości, w ten przedewszystkiem wyrażający się
.sposób, że podczas kiedy pan Robert, który mieszka
nie miał do sypiania jeno, nie przyjmował u siebie
nikogo, jedna tylko panna Pętlicka u niego bywała.
Bywanie jej rozpoczęło się od roku z górą, a poszło
ztąd, że pięknie pisała i jako taka poleconą została
członkowi przez biuro Koperników. Pan Robert da
wał jej czasem do przepisywania kajety, płacąc po
złotówce od arkusza, następnie dawać jej zaczął ro
bione przez kolegów na wykładach notatki, które trze
ba było odgadywać i układać. Gdy do pracy tej po
raz pierwszy ją powołał, zapytał:
— Czy potraficie?...
— Dla was — odrzekła — czesożbym nie potra
fiła?...
Pan Robert wziął te wyrazy za przymówkę do
złotówek, tembardziej, że się poczuwał do płacenia
więcej za tę. nową robotę, która była już pracą i któ
rej on podołać nie mógł. To ostatnie pokazało się
przy pierwszej próbie, a raczej przy dawaniu kopistce
wskazówek.
— Potrzeba — mówił — odczytać uważnie i sens
' wynaleźć.
Zaczął się w pierwszej rękopisu stronicy rozglą
dać, wy czy ty wał wyrazy pojedyncze i układał sens,
w którym sensu nie było.
— Nie to... nie tak, ale widzicie, to tak po
trzeba...
Siedzieli na kanapie, jedno obok drugiego i po
chylali się nad rozłożonym na stole kajetem. Ramię
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jednego ocierało się o ramię drugiego- włosy jednego
dotykały prawie włosów drugiego. Panna Justyna
z ukosa od czasu do czasu oblewała posiać młodego
człowieka wejrzeniami, które, ile razy się na niego
zwracały, połyskiwały blaskiem niezwykłym, opromie
niającym jej brzydkie oblicze wyrazem głodu, spoglą
dającego na stół, suto jadłem zastawiony. Może wy
raz ten ściągał się do złotówek, pannie Justynie bar
dzo potrzebnych, o których atoli panRobert nie wspo
mniał. Nie wspomniała i ona. Kajet zabrała i w dni
kilka później stawiła się z robotą na czysto, wyra
źnie i czytelnie' przepisaną i bardzo dobrze opraco
waną.
Stawiła się i czekać musiała. Przyszła o kilka
minut po jedenastej— pan Eobert znajdował się jeszcze
w łóżku i popijał kawę. Obok niego stała taea z im
bryczkiem, cukiernicą, rogalikami, masłem, Z filiżan
ki popijał i papierosa palił, leżąc wsparty na podu
szkach, które opierały się o poręcze mahoniowe łóż
ka, ustawionego w głębi niszy, wpół zasłonionej ko
tarami.
— A?... — zawołał, gdy panna Justyna próg
przekroczyła.— Nie spodziewałem się, że to wy. Prze
praszam...
— To nic — odrzekła. — Mój Boże! alboż to dla
mnie, co... Niby to ja po szpitalach nie widuję róż
nych rzeczy?
— Ależ u mnie nie szpital ..
:— Niby ja tego nie wiem! Otożeście mi wia
domość powiedzieli! Przynoszę robotę. Przepisałam
i tylko w trzech miejscach rady sobie dać nie mo
głam. Poradźcie mi.
— Poczekajcie trochę. Usiądźcie sobie na~ka-~
napie.
Rzekłszy to, kotarę zasunął i w kilka minut pó
źniej wynurzył się w odzieży porannej. Miał na so
bie bluzę w paski, o barwach jaskrawych, takież sa
me szerokie pantałiony, na szyi szalik fularowy Biały,
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biodra przepasywał mu szuur jedwabny z chwastami,
roboty szmuklerskiej, na nogach widniały czerwone
z czarnemi wyłogami pantofle. Miał coś w sobie mo
tylego. Panna Justyna się na niego zapatrzyła. Oczy
jej przybrały wyraz słodki, wzruszony.
— Cóż .tam?—zapytał.— Ten bydlak Klęisten pi
sze, jak kura. Cóż więc popisał?
Zbliżył się i obok niej na kanapie usiadł. Ona
go wciąż oczyma pożerała. Pan 'Robert spostrzegł to.
— Czego się mi tak przypatrujecie?
Drgnęła. Podniosła dłoń, oczy przymrużyła, czo
ło potarła i odrzekła:
— Aha!... w dwóch miejscach wyczytać nie
m ogę..
Kajet otworzyła i na jednej ze stronnic palcem
wskazała.
Pan Robert zaczął decyfrować. Bąkał, przypa
trywał się, odgadywał, długo się biedził — sensu nie
doszedł.
— Trzebaby chyba zapytać Kleistena samego.
Ale... gdzie go znaleźć?
— Ja go znajdę—podchwyciła.
— Czy go znacie?
— Kie, ale... czy to poznać się trudno? Kleisten?...
— Jest-bo dwóch Kleistenów...
— Jeden ma imię takie, drugi inne. Bylebym
imię wiedziała.
— Ba, ja sam nie wiem.
— Dowiem się.
— Może to nie wypada? wy?... kobieta?... nie
z prawa nawet, ale z medycyny?...
— Co to wszystko znaczy! Dowiem się i już!
— Cóż mu powiecie?
— Co powiem? A ot co: Prosiliście mnie, aże
by mu kajet oddać i przy jednej okazyi zapytać o to,
co tam nabazgrane. Powiem zresztą, że dla was prze
pisuję.
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— Tak... chyba... hm... Cóż ja wam winien?...
— Za co?
— Ano... za przepisywanie.
— E, głupstwo... Przyznam się, żem nawet
nie liczyła. Zresztą... co tam!... Czy czytać potra
ficie?...
— O! pismo wasze bardzo czytelne, jak druk.
— Bo... ja się dla was troszkę staram — rze
kła, modulując głos na ton, podzwaniający akcen
tem zalotności. W tonie tym ozwało się bicie prze
piórki.
Młody człowiek spojrzał na nią. W oczach jej
świetlała słodycz, na obliczu jaśniał uśmiech; tylko,
niestety! tej słodyczy i tego uśmiechu oprawa tak po
twornie wyyglądała, że na to, coby ze strony młode
go człowieka wywołać powinno, jeżeli nie co innego,
to podziękowanie szarmanckie, pan Robert odpowie
dział sucho:
— Widać to... pismo kaligraficzne.
— Czy co jeszcze do przepisania macie?
— Nic tym razem. Później trochę...
Panna Justyna pożegnała pana Roberta i ode
szła.
Od owej chwili zawiązał się pomiędzy nimi sto
sunek regularny, jak pomiędzy pracodawcą ą robotni
cą. Przyszły jurysta niczego, co z nauką uniwersy
tecką styczność miało, nie pisał ręką własną. Wszyst
ko za niego odrabiała koleżanka, która też podwójnie
pracowała, a pracowała za lichą zapłatę i w pracę
swoją duszę .całą wkładała. W ten sposób, równole
gle z medycyną, uczyła się prawa z tą różnicą, że
pierwszą zdobywała, torując sobie jeno drogę do dy
plomu, otwierającego przed nią pole do praktyki le
karskiej i związanych z nią honoraryów, drugie zaś
starała się zgłębić niejako , w zastępstwie pana Rober
ta. Do tego młodzieńca czuła pociąg, któremu się sa
ma dziwiła i oprzeć nie miała siły.
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— Tfu!...— mawiała do siebie—lecę, jak ćma do
świecy...
Leciała jednak; zwracała się ku eleganckiemu
akademikowi, jak słonecznik ku słońcu; bywała u nie
g o — stała się mu potrzebną. Nie wstydził się jej
wcale i często dopiero przy niej wstając, gawędkę
z nią prowadził. Gawędka zazwyczaj wychodziła
z punktu: „Co tam słychać?” Niekiedy snuła się oko
ło materyi prawa rzymskiego, historyi prawa, lub cze
goś w tym rodzaju. Raz pan Robert zapytał jej, czy
co czytuje. Odpowiedziała, jak odpowiadała wszyst
kim;
— Przeczytajcie to...— rzekł, i wsunął jej w rę
kę „La Terre.”
— Agronomia, czy geologia?... — zapytała.
Pytanie to do wielkiego pana Roberta pobudziło
śmiechu; śmiała się i ona.
Wogóle towarzystwo jej młodemu Korbickiemu
nie zawadzało — do _ niczego go nie zobowiązywało,
wr .końcu zaś, gdy nad nim, niby miecz Dnmoklesa,
egzamina zawisły, stała mu się nieodbicie potrzebną.
Z samemi zapiskami, acz czytelnie pisanemi, radyby
sobie sam nie dał. Panna Justyna znała się z niemi
zblizka, i wprawną będąc do uczenia dzieci, umiała
panu Robertowi dawmć wskazówki, czyli — wyraźnie
powiedziawszy— do egzaminu go sposobić. Pisała dla
niego i przedmioty z nim przerabiała, zaniedbała lekeye, przynoszące jej dochody—jemu się oddała całko
wicie. Kiedy ją panna Korecka na śniadanie prosiła,
poszła do niej z teką zapełnioną kajetami pana Ro- berta, zawierającemi wykład całkowity procedury są
downej, którą z nim przestudyować miała. Dlatego po
śniadaniu z pośpiechem wyszła.
Pan Robert na nią czekał.
— Ach!... przepraszam...— zaczęła, wszedłszy—
Zabawiłam się... Aleź bo i śniadanie było: pularda,
befsztyki, kartofelki, ser, masło, ehieb, wino, owoce,
wszystko & discretion... jedz i palcem popychaj... na
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jadłam się na trzy dni... No, a teraz— dodała, siada
jąc i tekę wypróżniając,—procedura...
— Cóż tam... Korecka?...— zapytał p. Robert.
—- Ano... mieszka niby prawdziwa księżniczka...
Zaprosiła mnie, ażeby mi różne z nosa powyciągać
muchy... Pytała o to, pytała o owo...
— Nie wspominaliście jej o mnie czasem?...
— Tażem wspominała... Wspominałam coś ze
trzy razy...
— Cóż ona?...
— Nic... Ot... Zresztą i czasu na rozmawianie
wiele nie było...
— Toście się nie dowiedzieli, jak widzę, o niczem...— rzekł tonem wymówki, na którą panna Ju 
styna oczy szeroko otwarła i na niego popatrzyła.
— O ezemże chcieliście, ażebym się dowiady
wała?...
Pan Robert, nim na zapytanie to odpowiedź dał,
przeszedł się parę razy po pokoju; wreszcie zaczął:
— W tem, że panna Korecka do uniwersytetu
wstąpiła, coś jest... awantura jakaś... jakieś coś...
o... intryga... powikłanie... Albowiem, jakkolwiekbądź...
tu jakieś zajście musiało się wydarzyć...
— Któregoście ciekawi?...— odezwała się panna
Justyna.
— Któżby ciekaw nie był!... Może jej co grozi?
— I chcielibyście przy niej na warcie stanąć?
— Stanąć, czy nie, to materya inna, ale byłbym
wam bardzo wdzięczny,, gdybyście tak rzeczy nakie
rowali, ażebym się do niej mógł zbliżyć...
— A... tędy nasi... Dobrze, dobrze, będę kiero
wała, a tymczasem... procedura...
v
— Ach! procedura...— westchnął.
Ponieważ egzamin się zbliżał, posiedzenia zatem
we dwójkę, pana Roberta i panny Justyny, powtarza
ły się dzień po dniu, włącznie do owej soboty, w któ
rej się odbyło posiedzenie Towarzystwa Kopernika
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i odczyt Palucha. Wieczoru owego, na obiad wycho
dząc, pan Robert w te się odezwał słowa:
— Idę na posiedzenie Koperników... Po posie- ■
dzeniu zaraz powrócę, przyjdźcie przeto, skońpzymy
tę idyotyczną filozofię...
Powtarzał filozofię prawa.
— Chybaż ja lepiej od was nie wyjdę, będę
czekała; i tak mam jeszcze z dziesięć kartek do prze
pisania...
— A obiad?...
— Jakoś sobie z obiadem poradzę... Po deszczu
na obiad chodzić, to się i jeść odechce...
Pan Robert nie rzekł na to nic.
■ Po odejściu jego panna Pętlicka obiad zjadła.
Wydobyła z kieszeni spory kawał.clileba i jedno jab ł
ko. Chleb z jabłkiem,, stanowił jej posiłek cały. W umy
walni wody się napiła i wzięła się do pisania. Pisa
ła, skończyła, następnie czekała, czekała, aż ją sen
zmorzył. Świecę zdmuchnęła, na kanapie się ułoży
ła —zasnęła przy szumie wiatru, przy biciu śniegu
o szyby. Zasnęła snem twardym, kamiennym. Maja
czyło się jej, jakoby wielkie ją oblało światło, jako
by w świetle tem pan Robert chodził, chodził z nią
pod ręce, obejmował ją i do piersi przyciskał. Świa
tło znikło, nastąpiła niewyraźna jakaś przerwa, po
której przycisk do piersi znów poczuła i przejęły ją
dreszcze rozkoszne, połączone z kołysanką, wprawia
jącą jestestwo jej w stan uniesienia, opisać się nie
dającego. Stan ten przeminął; ona się obudziła i żal
jej się za snem słodkim zrobiło. W chwili tej za ko
tarami błysnęło od potarcia zapałki światło; pan Ro
bert świecę i papierosa zapalił i odezwał się:
— Samiśeie sobie winni... Przyszedłem ziryto
wany... Zaprosiła do pojazdu tę srokę, Marysię, a mnie
drzwi przed nosem zatrzasnęła... Musiałem gniew na
kimś spędzić... Dobi'ze wam, hę?...—zapytał.
Panna Justyna się nie odzywała. Wstyd i strach
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ją przejął. Udała, że śpi.
kurzył i świecę zgasił.

Pan Robert papierosa wy

XV.
Dla panny Maryi wizyta pana Roberta była nie
spodzianką, która jej niemałe sprawiła zdziwienie.
Zkąd mu przyszło na obiad ją prosić? Wedle kole
żeństwa. Takby. sobie grzeczność jego była tłómaczyła, gdyby nie to, że w uszach jej brzmiały słowa
panny Julii, która, jakby dla niej naumyślnie, scha
rakteryzowała zdechlaczka. Dlattfgo wielką dla pan
ny Emilii miała wdzięczność, że ją z kłopotu wyba
wiła i dlatego zapewne, zapominając o skrupułach,
wzięła w przyrządzonym przez pannę Ewelinę posiłku
udział taki, jaki zazwyczaj brała, Po posiłku jednak,
pomimo, że się na kominku palił ogień, pożegnała ko
leżanki.
— Czego się śpieszysz?— tonem perswazyi prze
mówiła do niej panna Emilia— i tonem żartu dodała:
W dumę cię wizyta wprawiła...
— Wizyty takie nie są dla ubogich dziewcząt
pożądane...-^-wtrąciła panna Ewelina.
— Iii... cóż znów!...— odrzekła panna Emilia.—
Kolega!... dawny przytem znajomy... chłopak światowy
i grzeczny...
— Wiem ja coś o grzeczności paniczów...
— Zapewne.., Nie wszyscy jednak na jedno są
kopyto... Widzisz, jaki on dla Pętlickiej, od której
się ludzie odwracają...
— To co innego... Pętlieka nie ma się czego
lękać, ma bowiem tarczę, która ją broni...
— To prawda...— rzekła panna Emilia. — Ależ
brzydka!
Natura się na nią wysiliła i przeciwko
romansowym zamachom ją zabezpieczyła.
Z tern
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wszystkiem dziwnie trochę ta pomiędzy nią a ta
kim, jak Korbioki, poprawnym elegantem przyjaźń wy
gląda...
— On jej może przysługi świadczy...
— Świadczy, a biedactwo mieszkać niema gdzie.
Ulokowała się w jakiejś na poddaszu dziurze... a pra
cuje w bibliotece... Lekcye, słyszałam, potraciła...
Rozmowę przerwała panna Marya. Pożegnała
koleżanki i pośpieszyła do siebie, śpieszyła dlatego,
że jej panna Julia wizytę zapowiedziała.
Wizyta ta niekoniecznie jej była na rękę z po
wodu nie tyle skromności izdebki, co braku ognia.
Przyjdzie i zmarznie. Gościnność panny Maryi cier
piała na tern. Cóż jednak było począć! Uprzątnęła
więc, co źle wyglądać mogło, pościerała, gdzie jaki
kurz zoczyła, na stoliku ułożyła książki i usiadła,
mając przed sobą rozłożony kajet botaniki. Studyowała odżywianie się roślin i nastawiała ucho na szme
ry za drzwiami. Około trzeciej szelest' sukni i puka
nie do drzwi oznajmiły gościa.
Weszła panna Julia.
— Jakże to wysoko!... — rzekła, śkoro się przy
witała.— Ale jasno, schludnie i cicho... swobodnie... —
dodała.
— Tak... nic mi tu nie przeszkadza...
Zawiązana w sposób powyższy rozmowa, rozwi
nęła się w dalszym ciągu w gawędkę o tem i o owem
- i dotarła do następującej ze strony panny Julii propozycyi:
— Nie masz pani chwilki czasu?... Chciała
bym zajść do naszej czytelni: nie mogłybyśmy pójść
razem?...
.
W chwilę później obie panny szły trotuarami,
mijały ulice i place, spotykały się z kolegami i ko
leżankami, między innymi z panem Robertem, który
je pozdrowi! ukłonem eleganckim, i gdy mimo prze
szły, odwrócił się i oczyma je czas jakiś ścigał.
Od mieszkania panny Maryi do czytelni nie było
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blizko. Przejście zabrało czasu pół godziny. Panny
przedefilowały przez pól miasta, przez park uniwer
sytecki, doszły nareszcie do domu, zbudowanego na
to umyślnie, ażeby wynajmować go na różne cele pu
bliczne. Dlatego tak na dole, jak na piętrach znaj
dowały się sale większe i mniejsze, z pokojami pobocznemi i bez nich.
Gdy panny weszły, w sali siedziało kilku mło
dzieńców. Jedni przy dużym stole pisma przeglądali,
-inni przy stolikach zajęci byli pisaniem. Panny Julia
i Marya zajęły miejsca przy dużym stole. Jedna
wzięła jeden, druga znów drugi dziennik, jaki pod
ręką znalazły.
Czytanie im szlo nie bardzo — przeszkodę stano
wiło roztargnienie, pospolicie opanowywujące, gdy się
wchodzi do miejsca, w którem się nie bywa często.
W dzienniki się patrzyły i oczyma tu, tam i owdzie,
po sprzętach i ludziach prowadziły. Salę. zalegała ci
sza; za drzwiami słyszeć się dawała półgłosem prowa
dzona rozmowa; w przyległym zaś pokoju, przez sze
roko otwarte drzwi, ukazywała się postać niewieścia
nad pisaniem pochylona. Zdawało się, że oprócz niej
niema tam nikogo więcej; ją zaś rozpoznać trudno
było, siedziała bowiem -bokiem. Panna Marya pomy
ślała sobie: — Ktoby to mógł być?...
Panny Julii uwagę zwrócił na siebie jeden w „Ro
zmaitościach” ustęp, który jej wypadkiem w oczy
wpadł. Ustęp ten brzmiał, jak następuje:
„Dowiadujemy się, że pani Halina Głąbska, zna
na zaszczytnie publiczności naszej z estrady koncerto
wej, wybiera się za granicę do miast większych w Eu
ropie i w Ameryce, ażeby cudzoziemcom dać poznać
swój talent. Manfe niepłonuą nadzieję, że sympa
tyczny ten talent cudzoziemcy ocenie należycie potra
fią i że do laurów, uszczkniętych przez śpiewaków,
śpiewaczki, muzyków i muzyczki nasze, przybędzie
jedna gałązka więcej. Pani Halina Głąbska otrzy
mała specyalne a wielce pochlebne zaproszenia z Pa
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ryża, Rzymu, Palmyry, Rio-Janeiro i Memphisu. Za
proszenia te są rękojmią powodzenia, którego zadat
kiem będzie koncert pożegnalny, zapowiedziany przez
panią Halinę na przyszły wtorek. Nie wątpimy, że
na koncercie tym nie zabraknie nikogo z naszego tout
P aris, tembardziej, że koncertantka popisze się z utwo
rem własnej kompozycyi, zatytułowanym: „Kiedy od
jeżdżasz, bądź-że zdrów” . Znawcy dzieło to zaliczają
do najznakomitszych, jakie w czasach ostatnich bu
dziły sal koncertowych echa, zaznaczając je z góry,
jako dowód kobiecej w tym kierunku twórczości” .
Pannę JuJię ustęp ten zajął żywo. Nachyliła się
do ucha koleżanki i szeptem rzekła:
— Będziemy mieli w Memphisie koncert Polki.
— A?... której?... — odrzekła.
— Pani Haliny Głąbskiej...
— Nazwisko nieznane...
— Znane, aie/nie szeroko...
— Autora, jeżeli się nie mylę?...
— Tak... — odpowiedziała panna Julia i gazetę
pannie Maryi podała, wskazując jej palcem właściwy
ustęp.
W chwili tej od stolika, przy którym pisał, wstał
Paluch i przy stole dużym zająwszy naprzeciwko pa
nien siedzenie, powitał je ukłonem, po którym dodał:
— Jakąż to panie awanturę odkryły?...
— Koncert?...
— Tylko?... Iii... wielka historya!... Od kon
certów śmiertelnikom zwyczajnym uszy puchnąć za
czną... i najbliższe medyków i medyczek pokolenie
będzie musiało na tę chorobę szukać sposobów zarad
czych...
— Chodzi o koncert Polki w Memphisie...
— Zapewne Kochańskiej... — podchwycił.
Panna Julia podała Paluchowi dziennik. On ustęp
oczyma przebiegł, dziennik na stół rzucił i tonem indygnacyi rzeki:
B ib U o fc e k a .—T . 152.
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— Reklama... och!... Albo skończy się na kon
cercie pożegnalnym i na „Kiedy odjeżdżasz, bądź-że
zdrów” , albo, gdybym napewno wiedział, że pani
Głąbska do Memphisu zawita, dziśbym sobie trzy
jabłka kupił i od dziś je hodować zaczął, ażeby nie
mi uwieńczyć sympatycznej kompozytorki czoło...
— A... panie... — tonem upomnienia odezwała
się panna Julia.
— J a ją znam...
— I ja znam...
— Cóż pani o niej mówi?...
— Słyszałam ją parę razy... Gra nie źle, śpie
wa nieosobliwie...
— Czy tak, ażeby do wieńca naszej sławy ga
łązkę lauru uszczknąć mogła?...
— Nie wiem, może...
— Nie!... stanowczo nie!... Można się przeto
domyślać, że ją za granicę wabi chyba nie sława, ale
coś innego...
Słowa te zaintrygowały nieco pannę Julię. Oczy
się jej szeroko otworzyły; wpatrzyła się w młodego
człowieka, jakby oczekiwała od niego wyjawienia rzu
conego przezeń domysłu; był to jednak domysł, opar
ty na danych zgoła nie tych, jakich panna Julia ocze
kiwała. Paluch tak dalej prawił:
— Bo, najprzód, pani Głąbska nie jest tak da
lece wszelkiej o talencie własnym świadomości po
zbawiona, ażeby wiedzieć nie miała, że gałązki lau
rowej na wieniec dla siebie nie uszczknie; powtóre,
małżonek jej, który tu był, to miłe ziółko!...
Panna Marya, która w rozmowie udziału nie
brała, przeglądała pismo ilustrowane i natrafiła na
sonet z podpisem J . P. Sonet był bez tytułu, ale
zaopatrzony w dewizę, wziętą z utworu wielkiego Ju 
liusza: „Je śli wytkniesz sobie drogę a prostą, to choć
by do słońca— zalecisz...” Przeczytała to raz i dru
gi i pannie Julii podsunęła. Panna Julia, przebiegł
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szy utwór oczyma, pokazała Paluchowi. Jemu oczy
lekko zamigotały— popatrzył i zapytał:
— Cóż panie o tern mówią?...
— Przeczytaj nam pan ten sonecik...— rzekła.
— O rety!... — zawołał. — Sonecik?... Nie prze
czytam go paniom...
— Czemu?...
— Sonecików, jak wogóle wierszyków nie czy
tuj j... Czytuję sonety, dla których mam cześć przez
wzgląd na Petrarkę i Mickiewicza...
— Więc sonet...—-odezwała się panna Marya. —
Ja o przeczytanie sonetu proszę...
— Czy go pani nie czytała?...
— Właśnie dlatego, żem czytała, pragnęłabym
go z ust pana usłyszeć...
— Jam zaś — podchwyciła panna Julia — nie
czytała... Podpis we mnie podejrzenie niejakie wzbu
dził i wyrażenie zdrobniałe, któregom użyła, tycze się
nie wartości, ale rozmiarów utworu.
— Czemuż pani nie mówi: utworku?...
— Boś mnie pan pouczył... Naukę zapamię
tam, a pan, ze swojej strony, nié bądź zbyt skro
mnym...
— Formalny atak... — rzekł Paluch w formie
uwagi dla .siebie. —• Ale tu deklamować nie mogę,
gdybym się bowiem deklamacyi dopuścił, Kapituła
wypadłby z izby przyległej i mnie za kołnierz wyrzu
cił... Jeżeli przeto chcecie panie mojej miodopłynnej
posłuchać wymowy, proszę tam ...—na przyległy wska
zał pokój, do którego drzwi otworem stały. — Tam
wam pod sekretem sonet wyrecytuję... Jeżeli prze
szkodzimy, to... Ale i ona wstaje...
Wyrazy ostatnie odnosiły się do piszącej ko
biety.
Panny na siedzącą w przyległym, pokoju postać
niewieścią zwróciły oczy. Postać od stolika wstała.
Poznały pannę Justynę. Wstała i szła z pokoju przy
ległego do sali; one szły z sali do pokoju. W drzwiach
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się spotkały i do przywitania się. z nią przygotowały,
ale ona przeszła, jakby ich nie widziała, i zatrzymała
się przed idącym z' tyłu Paluchem.
—r Dziś ma deżur Kapituła?... — zapytała,
— Kapituła... — odpowiedzią}.
Zwróciła się ku drzwiom zamkniętym drugiej
przyległej izby i znikła za drzwiami.
— O lekcye, alto o pożyczkę jej chodzi... —
rzekł Paluch, gdy się z pannami zeszedł. — Musi jej
bieda doskwierać, bo się biedactwo spłakało...
Słowa te na pannach wrażenie sprawiły.
— Od płaczu oczy jej zapuehły... — dodał —
co jest rzecz niezwykła... Ona losom przeciwnym
czoło stawi wesoło; teraz jednak, jak widać, przy
gniotły ją za mocno-, kiedy się do oręża niewieściego
i do niewieściej pociechy, do łez, uciekła...
— Ach! panie... — odezwała się janna Julia.
Wzięła Palucha na stronę, słów kilka mu do
ucha powiedziała i portmonetkę ukradkiem wr rękę
wsunęła.
Paluch wyszedł; wuret jednak powrócił i rzekł:
— Trzymała się, trzymała i... kolrieoośe w niej
przemogła...
— Może ją co dotknęło... jakie nieszczęście ro
dzinne... — odezwała się panna Julia w sensie uspra
wiedliwienia łez panny Justyny.
— Może... ale i w takim razie mężczyzna nie
płacze... Łzy stanowią specyalną płci pięknej w ła
ściwość... Właściwość tę zaznaczam, ale jej nie ga
nię... zwłaszcza, gdy. wdzięków dodają, co w' tym ra
zie miejsca, niestety 1 niema,,, Spłakana wygląda...
o Jezu!...
Wyrazy te z tak komicznem wymówił uczuciem,
że się panny uśmiechnęły.
— Ale — dodał — spodziewać się (należy, że
Kapituła łzy jej obetrze... Co za szczęście, że nie
ja, ale on dziś w czytelni na. deżurze!...
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XVI.

Dla wszystkich razem i dla każdej oddzielnie
osobistości, objętej opowiadaniem niniejszem, nastał
szereg dni szarych, jesiennych zrazu, zimowych n a 
stępnie, któreby śmiertelne sprawiały nudy, gdyby
nie nauka. Nauka urozmaicała. Stało się z nią j e 
dnak to samo, co z widokami malowniczemi, które po
raz pierwszy widziane zachwycają, po raz drugi mniej,
po raz trzeci jeszcze mniej, w miarę, jak się ogląd inie powtarza, zachwyt maleje. Świetne wschody słoń
ca na Rigi-Kulm, na które zjeżdżają się ludzie z ca
łej kuli ziemskiej i w osłupienie ze zdumienia wpa
dają, całkowicie są obojętne dla tych, którzy na górze
mieszkają. Pochodzi to z oswojenia się. Tak samo
oswojenie się z nauką nastąpiło, i zrobiło się pobie
ranie jej regularne wedle dawek, udzielanych przez
profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych, docentów
i asystentów, w audytoryach i laboratoryach. Oswoje
nie się ostudziło pierwotne zachwyty i umniejszyło
gorliwość w słuchaczach, ale nic w słuchaczkach, pod
niecanych współzawodnictwem, które w nich urobiło
rodzaj gorączki chronicznej. Żadna, najbardziej roz
ważna, nie była od niej całkowicie wolną, każdej
w duszy świdrowało:
— Ja im (czytaj: „kolegom płci męzkiej” ) po
każę!...
Uczyły się więc, piłowały, kuły, pracowały, nie
wszystkie w stopniu naprężenia jednakowego, wszyst
kie atoli w stopniu takim, że najmniej pracującej
studentki suma pracy wyrównywała sumie pracy stu
denta, pracującego najwięcej. Były to wyścigi jedno
stronne. Strona niewieścia pomykała naprzód, pod
czas kiedy strona męzka nie kwapiła się zgoła.
Wyjątek we względzie tym niejaki stanowiła
panna Korecka. Pochodziło to zapewne, ba! nieza
wodnie, ztąd, że pobudki, które ją na drogę nauki
wprowadziły, były odmienne od tyeh, które wprowa
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dziły jej koleżanki. Nie -wynikały one ani z potrzeby
zarobku, ani z wabików nowatorskieli, ani z ducha
naśladownictwa, ani z niczego podobnego. Można je
było przypisać kaprysowi, gdyby nie to, że tempera
ment jej nie podlegał tej tak pospolitej w kobietach
z jej sfery ułomności. Pociągnęło ją przeto coś in
nego— coś, czego istoty domyślać się można po wstrę
cie do zdechlactwa, wypowiedzianego przez nią do
panny Maryi.
Ponjiędzy dwiema temi dziewczętami zachodziło
powinowactwo duchowe bardzo blizkie. Powinowactwo
to zbliżało je i gdyby nie to, że jedna była bogatą,
druga ubogą, z pewnością na jednej byłyby się zna
lazły drodze — na drodze nauki, wziętej w znaczeniu
nie środka, nie narzędzia, nie rzemiosła, ale czysto
moralnej, w duszy tkwiącej potrzeby, która się w ludz
kości wyraziła- pochodem naprzód po cierniach, wy
bojach i przepaściach. One w sobie to parcie się
naprzód odczuwały— tylko, jedna szła swobodnie, dru
ga przebijała się przez trupy. Do jednej się nauka
wdzięcznie uśmiechała, _ i ona ją traktowała po ama
torsku — wykładów słuchała, twierdzenia profesorów
sprawdzała, dzieła uczonych czytywała; czytywała obok
tego utwory literackie, poezye, grywała, w teatrze
bywała, galerye i muzea zwiedzała, słowem, na pod
stawie naukowej, na gruncie pewnym, kształciła umysł
i serce. Druga męczyła się i znoiła, i jedynie chwile
jaśniejsze znajdowała wieczorami w soboty, gdy w czy
telni studenckiej odczytów i dyskusyj słuchała.
Słuchała— w dyskusyach udział brać miała pra
wo, nie brała jednak. Kwestye, o których rozpra
wiano, były dla niej niedostępne, pomimo, że każda
z nich zajmowała ją żywo. Koleżąnki niektóre nie
kiedy głos zabierały, ale rzadko się zdarzało, ażeby
się nie odzywały ni w p ięć,,ni w dziewięć. Zdarzało
się to nie często atoli. To ją powstrzymywało, onie
śmielało i na milczenie skazywało.
Niemniej przeto na odczytach regularnie bywała
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i schodziła się tam z panną Julią, u której raz z wi
zytą, raczej z rewizytą była i więcej do niej nie za
chodziła, nie dla czego innego, tylko, że się z nią
w uniwersytecie po razy kilka na dzień i w czytelni
często spotykała.
Zima przeminęła, semestr upływał: w życiu studenckiem nie trafiło się nic, coby na zaznaczenie za
sługiwało.
r
Panna Marya pomyślała niekiedy o Korbickim,
o którym zresztą nie myśleć nie mogła. Każdego
miesiąca od rodziców odbierała list i przypominała
sobie o zależności, w jakiej od niego pozostawał jej
ojciec. Trapiło ją to w początkach zwłaszcza, po wi
zycie, jaką jej pan Robert złożył. Lękała się powtó
rzenia wizyty i zaprosin; ku jej jednak wielkiemu za
dowoleniu, nie nastąpiło to. Z przyszłym rodzica Bwego chlebodawcą spotykała się kiedy niekiedy na kurytarzu uniwersyteckim; kłaniał się jej bardzo grzecz
nie, ale się do niej nie zbliżał. Nie martwiło jej to
ani trochę. Raz wszelako zbliżył się, ale nie do niej.
Przechadzała się po kurytarzu z panną Julią. Pan
Robert podszedł, pozdrowienie obudwom pannom zło
żył i do panny Koreckiej się zwracając, rzekł:
— Wie pani o Halinie Głąbskiej?
— Z gazet— odpowiedziała.
— Do Memphisu przyjedzie...
— Doprawdy?
— Pisał mi o tem hrabia Adaś Pliszka, który
mi ją poleca i zarazem dużo o pani pisze...
— Wielki mi to zaszczyt sprawia, że hrabia
Adaś o mnie pamiętać raczy — rzekła z lekkim prze
kąsem.
— Któżby mógł nie pamiętać o pani!...
— Możeby się kto znalazł, ale... znalazłoby się
takich niemało, których niepamięć sprawiłaby mi
wielkie zadowolenie... Do nich należy hrabia Pli
szka...
— A!...— zająknął się pan Robert.
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Wydało się mu zapewne, że stosunek z lirabią
Adasiem ułatwi mu zbliżenie się do panny Julii, upor
czywie go zdaleka od siebie trzymającej.
Panna Julia poszła dalej i odezwała się do pan
ny Maryi:
— Pokazuje się, że nasza artystka nie na żar
ty się za granicę po laury wybiera... Lękam się o te
laury i lękać się zaczynam trochę o siebie... Na
wszelki wypadek, z góry sobie zamawiam pomoc
pani...
— Jeżeli się na co przyda..
— Zobaczymy... luboć, znając talent pani Głąbskiej, wierzyć mi się nie chce, ażeby się ryzykować
chciała... Przytem... to jej polecenie przez zdechlaka
zdechlakowi?... Nie wiem, co z tego wnioskować. Zo
baczymy...
Do audytoryuin weszły i sposobić się zaczęły do
słuchania wykładu.
Miejsce im wypadło przy stole, przyozdobionym
w rzeźby studenckie, dokonywane przy pomocy scy
zoryka. Dzieła te sztuki nie zalecały się przyzwoito
ścią. Panna Julia odezwała się z tego powodu do
panny Maryi:
— Byłoby do życzenia, ażeby nasi koledzy wię
cej trochę na nas względu mieli...
W chwili tej weszło kilka koleżanek, rozmawia
jąc szeptem i parskając śmiechem. Mówiły o czemś
snadź bardzo wesołem, parskaniu bowiem towarzy
szyły duszenie się i wysiłki kurczowe, niekoniecznie
óstetyczne.
Za niemi, tak, że one tego nie widziały, wcho
dziło kolegów kilku, strojących lansady gimnastyczne.
Kurcze studentek i gimnastyka studentów stanowiły
scenę mimiczną, w której pomiędzy częściami zacho
dziła harmonia dokładna. Jedna ze studentek odwró
ciła się. W mgnieniu oka studenci przybrali postawę
poprawną.
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— Mogłoby być

inaczej... — szepnęła

panna

Julia.

Wszedł profesor, rozpoczął się wykład. Studen
tów sporo i studentki, z wyjątkiem panny Julii, wszy
scy słowa profesorów notowali pilnie.
Panna Julia z matką i babką uregulowała sto
sunki na podstawie ultimatum, jakie im w liście po
słała i na które one zgodzić się musiały.
Pomiędzy
niemi a nią wymiana listów była ciągła.
W listach matka i babka wyrażały z powodu te
go żal, smutek, indygnacyę nawet, która z początku
brzmiała tonem bardzo wysokim. Czyniły zrazu gorz
kie wnuczce i córce wyrzuty, akcentowane wyrazami
takiemi, jak wstyd, hańba. We względzie tym jednak
panna Julia je uspokoiła — uspokoiła atoli nie argu
mentami, raogąceini posłużyć za dowód, że nauka
wstydu nie przynosi, nie jest bowiem rzeczą hanie
bną, ale zawiadomieniem, że w Memphisie zachowuje
incognito. Babka to pochwaliła, matka również; uwzglę
dniły kaprys, litowały się jeno, że kaprys w tym, a nie
w innym pojawił się kierunku; w końcu i kierunek
przestał je razić, gdy do wiadomości ich doszło, że
Małgorzata de Valois po grecku umiała. Rzecz się
załatwiła zgodnie. W dalszym ciągu listowanie snuło
się około zdrowia i doniesień rozlicznych, tyczących
się zdarzeń, zaszłych w highlifie. Ten się ożenił, ta
za mąż wyszła, ów się stara o tamtę, tamten zaś najpierwszy wystąpił w czerwonym fraku, a owa w su
kni z materyi w desenie herbowe. O tych deseniach
pisały razy kilka, doszły bowiem tej tajemnicy, że
inateryę z deseniami tego rodzaju zamówić należy
w Lyonie specyalnie i że płaci się za nią nie nad
zwyczajnie drogo, mimo, że fabryka wyrabia jednę
tylko sztukę na jednę suknię. Te damy znajdowały
to bardzo korzystnem, a to z tej racyi, że stanowi to
rękojmię, zabezpieczającą od nieprzyjemności wystą
pienia dwu kobiet w sukniach jednakowych. „Genial
ny wynalazek!
pisały. W odpowiedzi swojej pan
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na Julia tę uczyniła uwagę, że wynalazek ów, acz'
„genialny,” naraża atoli na nieprzyjemność częstego
w jednej i tejże samej sukni występowania. Babka
i matka odpisały, że na to jest sposób: zamawia się
na raz sztuczek dwanaście i daje się polecenie, aże
by na każdej deseń ułożony i ornamentowany był ina
czej. Baronowa Kakanowska piętnaście tysięcy zapła
ciła, ale była w kłopocie wielkim, herb swój bowiem
Świnka maskować musiała i poradziła sobie w ten
sposób, że świnkę zwyczajną zamieniła na świnkę
morską — Francuzi ułożyli ją w desenie zachwyca
jące.
— Que c’est embêtant, ten twój kaprys uniwer
sytecki!...— pisała matka na odmowną odpowiedź cór
ki co do zamówienia dla niej takiej toalety. — „ Tym
czasem i moda przeminie. Przecież i w Memphisie
ludzie się ubierają i ty w uniwersytecie nie jesteś
obowiązana chodzić w sukniach przedpotopowych.”
— „W towarzystwach nie bywam, z atramen
tem mam dużo do czynienia, przytcm. mameczka chy
ba zapomniała o mojem w Memphisie incognito — pi
sała panna Ju lia.— Gdybym się w uniwersytecie w ta
kiej ukazała sukni, incognito zdradzonemby zostało.
Poznanoby, że księżniczka zniża się do nauki. Mają
mnie za żydówkę z Korca, jak to z boku słyszałam,
niechże w niemaniu tem’ zostaną...”
— „ Que c’est embêtant! que c'est embêtant!... —
powtórzyła księżna w liście następnym i zgodziła się
na to, że w każdym razie lepiej jest, że kobietę uczą
cą się podejrzewają,- że jest żydówką, niż żeby wie
dzieć miano, iż podobnego pospolitowania się dopusz
cza się księżniczka.”
Rozwodziła się dalej nad fife oclach u jednego
z Rotszyldów miejscowych, opisywała toalety dam,
stawiała horoskopy we względzie mody i wzmianko
wała o urządzonym przez gospodarza domu koncercie,
na którym popisywali się ci i owi, a między innemi
pani Halina Głąbska. O tem jednak, że pani Halina
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wybiera się do Europy, ani wspomniała, podobnie, jak
0 jej mężu. Dopiero przyr końcu semestru w liście
od matki następujący znalazł się ustęp:
— „Czym ci nie pisała o Głąbskim? Jeżelim nie
pisała, to ńapiszę teraz. W jesieni zjawił się on u nasz kartą twoją. Naturalnie—przyjęłam. Oświadczył, że
jedzie z Memphisu, że się z tobą widział, że ci jakieś
przysługi drobne oddał, słowem, dużo o tobie opowia
dał i opowiadał avec cette voluhilitŁ która jest wła
ściwą ludziom jego rodzaju; wystąpił do mnie z propozyeyą sprowadzenia ciebie, podejmując się wyper
swadować ci uniwersytet. Znając atoli twój, moja Julisiu najdroższa, w kaprysach uporek, podziękowałam
mu grzecznie. Rozpytywałam go jednak. Opowiadał
mi niestworzone o uniwersytecie memphiskim rzeczy
1 straszył mnie romansami, jakie jakoby studenci zestudentkami prowadzą. Romanse?...— mój Boże... To
mnie nie zatrwożyło. Do czegóż bowiem romanse zo
bowiązują? Znam zresztą twoje we względzie tym
pryncypia i nie bardzom się wzruszyła opowiadaniami
tego pana, któremu,, przez wzgląd na to, że z twoją
kartą przyszedł, pozwoliłam pozostać u mnie aż pół
godziny i byłam dla niego bardzo grzeczną. W koń
cu jednak pożegnać go musiałam, dawszy mu wyra
źnie do zrozumienia, że w stosunku pomiędzy mną
a tobą wszelkie osób trzecich, zwłaszcza zaś jego,
pośrednictwa są zbyteczne. Byłam pewna, że się na
tern skończyło. Przez kilka miesięcy o panu tym ni&
słyszałam. Słyszałam jakąś panią Głąbską na kon
cercie U barona Sonabenda i anim się domyślała, że
ta pani, w tonach wyższych skrzypiąca, jest jego żo
ną. Wracam jednak do niego. Dnia onegdajszego
przynoszą mi jego kartę. Każę prosić, bo, wiesz, nie'
lubię ludzi odprawiać, mimo, żem się na tern nieraz
sparzyła. Une qu£te—pomyślałam sobie.— Zawsze mam
na ten cel w pogotowiu florena. Temu panu nie o to
jednak chodziło. Przyszedł z oznajmieniem, że żona
jego z koncertem do Memphisu wyjeżdża, i przypo
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mniawszy mi, że tobie usługę oddał, prosił, ażebym
j ą tobie poleciła. Dałam mu dla niej moją kartę.
Zapowiadam ei przeto, że spadnie ci na kark ar
tystka, która w tonach niższych wygrzebuje się ni
źle, ni dobrze, w wyższych skrzypi, niemiłosiernie
skrzypi, a przytem udaje młodą i dystyngowaną. Wi-działam ją na koncercie. Włożyła na siebie suknię
niemożliwą!... Noszą obecnie materye w desenie, imi
tujące pióra. Nazywa się to marabou i sprawia efekt
•osobliwy. Zdaleka wydaje się, jakby spódnica cala
utkana była pękami z piór, na staniki bowiem używa
się blacha złota, srebrna lub stalowa, w łuszczkę, al
bo gładka i nadaje się stanikom kształt pancerza mo
cno wygorsowanego. Prześliczne to! Powiadają, że
się ta moda długo utrzyma, a to dlatego, że ją ksią
żę Bismarck na umyślnie zwołanej konfereneyi z pa
nem Crispim i hrabią Kalnokym ustanowił. Na księ
cia Bismarcka tak krzyczą! — niesłusznie jednak, jak
się pokazuje. Bo żebyś wiedziała, co za efekt pysz
ny: tu pancerz, a tu piórka w pączkach dokoła.
„Moja Julisiu! śnisz mi się każdej nocy w pance
rzu. Czy ja się tego doczekam, ażebym ciebie w pan
cerzu oglądała? O niczem innem nie myślę, tylko
o tern. Przy twojej karnacyi, przy gorsie o pozorze
¡aksamitnym, przy główce, jak Murllowskiej Madonny,
w pancerzu, samemu księciu Bismarckowi głowębyś
zawróciła. Ach! moja Julisiu, skończ ty ten uniwer
sytet w tym roku i powracaj. Ręce do ciebie wycią
gam! Błagam ciebie! Zlituj się nad matką swoją!!!
Moda pancerza nie utrzyma się przez trzy lata, na to
na żaden sposób liczyć nie można.
„Moja julisiu, moja najdroższa, moja jedyna! Ksiądz
kononik mi mówił, że na uniwersytecie rok jeden aż
nadto. Pancerze tylko co się pokazały— do karnawału
dotrzymają...”
List ciągnął się dalej. Panna Julia doczytała
go do końca i doczytawszy, rzekła do siebie:
— A więc panią Głąbską na karku będę miała.
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Otrzymawszy list od hrabiego Adasia Pliszki,
pan Robert mocno się tern uradował. Hrabia Adaś
polecał mu panią Głąbską, zawiadamiając przytem, Ze
ma ona polecenie od księżny do księżniczki, która się„zaawanturowała” do Memphisu. „Zajmij się nią —
słowa listu. Faites lui tlone la public. Nie będziesz
tego żałował. Księżniczkę wziąć możesz na lep uczyn
ku miłosiernego i swojszczyzny. Znam ją z tej stro
ny; kuzynka moja. W głowie się jej przewróciło, alew gruncie dobra dziewczyna. Zapewne jednak pozna
łeś ją z tej strony, i spodziewam się, zażyć ją bę
dziesz umiał. A bon entendeur salut!”
W skutek listu tego młody Korbicki zwrócił się,,
jak wierny, do panny Julii wprost i potknął się. Mo
cno go to zmieszało. Postawił na wstępie krok fał
szywy. Mocno go to zmieszało — zmieszało tak dale
ce, że miał intencyę posłuchać doktora Barckleya, któly świetnie wykładał kodeks Justyniana i zamiaru te
go zaniechał. Schylony, w duchu sobie powiedział:—
Sapristi! — Uznał gwałtowną potrzebę pęwiedziee tosamo głośno. Ten był powód, dla którego, zamiast
wejść do audyłoryum, skierował kroki s^yoje ku drzwiom
wehodowym, przekroczył je i z przyciskiem rzucił
z ust:
—

S a - p r i - s i i! . . .

To mu ulżyło, zwłaszcza, że na dworze pano
wała przecudna pogoda kwietniowa, drzewra młodziut
kim okryte liściem szemrały, jakby wiodły z sobą.
rozhowory miłosne, z pośrodka gałęzi odzywał się
szczebiot ptasząt, radych wiośnie i ciepłu, i słońcu*
i lazurowi nieba, obejmującego sklepieniem szerokiem
Memphis, uniwersytet, park uniwersytecki, drzewa
w parku, liście' na drzewmeh, ptaszęta w gałęziach
i jego, RobeTta Korbiekiego, któremu panna Julia da
ła niemal szezutka w nos. Nurtował w nim tem
szeztek.
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— Eclil...— przez nos czmychnął.
Uciekł się do pociechy, która w razach podo
bnych bywa skuteczną, do papierosa. Papierosa za
palił. Czynności zapalenia dokonał przy ławce, usta
wionej przed posągiem Jussieu’go. Ławka i posąg
wywołały w nim wspomnienie. Myślą pomknął wstecz
1 odżyła mu w pamięci chwila, w której po raz pier
wszy zdaleka, w przezroczy niejako zoczył pannę J u 
lię, w której poznał „te sroki” i w której z panną
•Justyną mówił o egzaminach. No—egzaminy przepy
chał, propedeutykę przełazi—przelezie jeszcze i licencyat i dziwactwu ojca dogodzi. Na egzaminie propedeutycznym byłoby mu się lepiej powiodło, gdyby nie
ten głupi z panną Pętlicką wypadek, skutkiem które
go słabo się przygotował z' filozofii prawa. Uniewin
niał siebie jednak. To źle jeno, że pannie Justynie
w obrzydliwym jej nosie zagnieździły się muchy i od-strychnęła się od niego. Ale to się może naprawi.
Zresztą, co tam myśleć o przyszłości dalszej, mając
pod ręką sprawę naglącą, która się zaczęła nie nader
fortunnie!
Nad sprawą tą, poręcz od ławki objąwszy ręką,
założywszy nogę na nogę i paląc powoli papierosa,
■zamyślił się. Irytacya pierwotna przeminęła, irytacya,
w której roiło się mu odpisać hrabiemu Adasiowi, że
zajęcia naukowe nie pozwalają mu zająć się szyko
waniem dla pani Głąbskiej publiczności. Zamiar ten
wydał się mu niekoniecznie dorzecznym. Cóż znaczy
ła odprawa panny Julii? Świadczyła chyba o jakiemś
-z kuzynkiem zajściu,, o którem niewiadomość naraziła
-go, pana Roberta, na kompromitacyę. Czy jednak kompromitacya ta jest do naprawienia? Oto pytanie!
Nad pytaniem tern zastanowił się. Analizował
j e , szukał mianownika wspólnego, na którymby nastą
pić mogło zetknięcie się towarzyskie i zbliżenie wię
cej aniżeli towarzyskie, pomiędzy panną Julią a nim.
Szukał i znalazł: — swojszczyzna!... Papierosa cisnął,
•rękę wyciągnął, kamizelkę poprawił i o mało nie krzy
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knął: Eureka! Archimedesowy jednak okrzyk z ust
jego nie wyszedł. Zapalił drugiego papierosa i my
ślał dalej, biorąc tym razem za przedmiot rozważanie
przystępnośei panny Julii.
Przystępna ona, czy nieprzystępna?...
Nieprzystępną nie jest. Nie słyszał, ażeby u sie
bie przyjęcia lub wieczorki jakie urządzała, ale wda
je się z takimi Trockimi, Kaiiko wieżami, Kordeckimi
etc., z takimi Paluchami wreszcie. Czemże oni, źle
uczesani, niedbale ubrani, z formami towarzyskiemi
w' niezgodzie pozostający, w porównaniu z nim?
— Co za porównanie!...— powiedział sobie.
Przeglądem myślowym przeszedł swoje włosy,
buty, spodnie, żakiet, kamizelkę, koszulę, kołnierzyk,
krawatkę, guziczki, rękawiczki, kapelusz, laskę, obli
cze, prezencyę, szyk i zakonkludował, że koledzy z nim
w żadnym względzie w porówmanie iśó nie mogą...
Dlaczegóż panna Julia z nimi się wdaje, z nim— nie?
Na to odpowiedź daje natura, urabiająca niekiedy gu
sta fałszywe, pochodzące z usposobienia chorobliwego.
Choroba jednak mija i gusta normalne powracają. Pow7ód stanu tego wskazał hrabia Adaś w liście i wyra
ził nadzieję, że ją, pannę Julię, on, pan Robert „za
żyć” potrafi.
-— Taka sroka przecie dopisze mi...
Wyrazy powyższe odnosiły się do panny Maryi,
na której opierał się jego rachunek z powodu, że by
ła córką leśniczego, zajmującego w jego dobrach po
sadę.
Marysia przedstawiała mu się pod postacią mo
tyla barwistego, lecącego w ogień, rozdmuchany pod
polankami ułożonemi w kształcie pomnika, poświęco
nego sztuce. Pytanie, jakiej sztuce? Panu Roberto
wi w tej chwili nie była w głowie żadna ze sztuk
wyzwolonych: ani śpiew, ani malarstwo, ani muzyka,
ani rzeźba, ale sztuka jakaś inna, mająca postać
ognia, palącego się na to, ażeby z nim igrały dziew
częta.
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Układał sobie w myśli odpowiedź hrabiemu Ada
siowi i postanowił z nią się nie śpieszyć, aż będzie
miał jakie takie ze strony panny Maryi zapewnienie.
Potrzebował z nią pierwej pomówić, a pomówić nie
mógł ani dziś, ani jutro. Dnie powszednie nie nada
wały się do tego, w te dnie bowiem możliwą była
podobna rozmowa chyba na kurytarzu uniwersyte
ckim, na ulicy, w parku, w prosektoryum wreszcie.
Trzeba było poczekać do niedzieli, i zeszedłszy się
z nią w czytelni, zamówić zejście się. Układając so
bie planik taki, ubierał się powoli. Wtem — puk, puk.
— Proszę'!...— zawołał.
Gdy drzwi się otworzyły, zdumiał się, nie przy
puszczał bowiem, ażeby go odwiedzić miała — parnia
Justyna.
Zdumiał się, ale swobody umysłu nie stracił.
— Dzień dobry— odezwał się uprzejmie.— Jakże
się miewacie? Wyglądacie wcale nieźle...
— Wyglądam, dzięki panu (wyraz ten wymó
wiła z przyciskiem) tak, żć oczu ludzkich unikać
muszę...
— Cóżem ja temu wiuien?
— Winnam ja sama... Tak, jam sama winna...
Chodziłam za panem, jak ten cień... a! boś mi jaśniał,
jak słońce...
i
— Czegóż więc właściwie pani chcesz odemnie?— zapytał.
— Żyję nie dla siebie samej już tylko...
— Przypuśćmy... Więc cóż?
— Straciłam zarobki z lekeyj...
— Ja nikomu rekomendówać nie mogę... Nie
trudnię się tern rzemiosłem...
— Nie proszę o to... W tym stanie o lekcyach
mi nie myśleć...
— A zatem?
— Proszę o rachunek...
— Jaki?
'
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— Przepisywałam kajety, układałam notaty,
przygotowywałam pana do egzaminów...
— I świetnieś mnie pani przygotowała... — od
rzekł, podchwytując wyrażenie ostatnie. — Z filozofii
prawa obciąłem się...
Panna Justyna pokiwała głowy. W oczach
jej święcił wyraz wzgardy. Pomiłczała chwilkę i za
częła:
— Usuwam egzaminy z rachunku... Zostają
kajety...
— Przygotowałaś pani wykaz?...
— Nie...
— Jakże!... Mam płacić na słowo?...
— Nie rachowałam... Bez rachunku przez lat
dwa kajety dawałam i bez rachunku w końcu siebie
oddałam...
Podniosła chustkę do oczu.
— Tu płacz nic nie pomoże... — zauważył pan
Robert. — Łzami się rachunków nie wyrówna.
— Obracliowmć można z łatwością... — od
rzekła.
— Jak?
— Wedle kajetów... Proszę mi dać kajety,
w oczach pańskich arkusze policzę... i po złotemu od
arkusza...
— To pani myślisz, żem sobie na pamiątkę po
chował te idyotyzmy, jakieś na tych kajetach popisa
ła? Za kogoż to mnie masz pani?
— Za skończonego łotra!... — odrzekła z przyci
skiem, prostując się i palcem na niego wskazując.
Oczy się jej zaiskrzyły. Wyprostowała się.
W brzydkiej jej twarzy brzydki, zwierzęcy, tygrysi
pojawił się wyraz. Zdawało się, że skoczy, rzuci się,
paznogci za oręż użyje — ręce już nawet podniosła,
palce nakształt szponów zakrzywiła.
Pan Robert cofnął się ku drzwiom od umywałB ib lio tek a. — T . 152.
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ni i pobladł. Usta jego ze drżeniem się poruszały
i błąkały:
— No cóż... Rachunku niema... Nie mam cza
su... Mam na głowie interesy ważne...
Lecz panna Justyna ani skoczyła, ani się rzuci
ła. Ręce do góry wzniosła, dłonie na głowie splotła
i wyrzekła:
— Odpowiadam za życie nie moje tylko!... Pój
dę z ręką wyciągniętą... Będę żebrała...
Rzekłszy to, ku drzwiom się zwróciła i prędko
wyszła.
Pan Robert chwilę na drzwi patrzył, na oblicze
mu powoli kolory powróciły—odezwał się:
— A to napaść!...
Po pokoju ją ł chodzić i rozważać.
— A to mi się przysłuży!...—zawołał.— Opowia
dać gotowa...
Zaniepokoiło go to mocno.
— Sa-pri-sti!... otożem się ubrał!... Ta kobieta
wstyd straciła... na ulicach wykrzykiwać gotowa...
Gdyby się była do żebractwa przyznała, byłbym j" j
jałmużnę cisnął... A tu, z pretensyami, z upomina
niem się przyszła, bez rachunku, z gołem słowem...
napadła po prostu... a taka brzydka!... tfu!... —
splunął.
Zrobił z niej zbrodniarkę. Czemu go o jałmużnę
nie prosiła?
W niepokoju strzeliła mu myśl pędzenia za pan
ną Justyną, dopędzenia jej i wsunięcia jej w rękę
chociażby paruset złotych. Włożył żakiet, włożył
kapelusz i rękawiczki, stanął przed zwierciadłem,
oglądnął się, zeszedł. Na ulicy zwrócił wejrzenie
w stronę jednę, zwrócił w drugą, popatrzył na ze
garek — pora śniadaniowa. Nie sposób miasto obie
gać. Zdecydował się więc najprzód co zjeść, nastę
pnie środki zaradcze przedsięwziąć. Przy śniadaniu
opanował go apetyt wilczy, i talerze opróżniając,
miarkował, ileby pannie .Justynie dać odczepnego.
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Przy rzodkiewkach wyznaczył złotych dwieście; j e 
dząc salcesony, zredukował tę kwotę do stu pięćdzie
sięciu; gdy mu kotlety podano, obciął pięćdziesiąt; za
żądał kaczki z kaparami i przepołowił; przy wetach
przepołowił jeszcze raz; gdy zaś ananas spożywał,
powiedział sobie:
-— Dwadzieścia pięć złotych, a nic, to jedno...
Zajście poranne po śniadaniu w innem przedsta
wiło się mu świetle. Panna Justyna takim się w oczacli
jego mizernym wydała robakiem, że ani przypuszczał,
ażeby ona w jakim względzie na przeszkodzie mu
stanąć mogła. Wypędził ją z pamięci i myśli, a na
miejsce jej przywołał Marynię i odrobił, co do niej,
plan przed zajściem naszkicowany. W sobotę w ie
czorem pójdzie do czytelni— i poszedł.
Z min, ze sposobu obejścia się z nim kolegów
i koleżanek poznał, że nikt o niczem nie wie.
Asystował obradom, które go nie obchodziły’,
i po obradach, przed odczytem, sekretarz zabrał
głos:
— Koledzy i koleżanki!— przemówił. — Nie w y
mienię nazwiska żadnego, powiem jeno, o co chodzi,
dednę z koleżanek naszych wielkie dotknęło nieszczę
ście i grozi jej większe jeszcze, jeżeli jej nie pośpie
szymy z pomocą. Z kasy naszej daliśmy, cośmy
udzielić mogli. Ale to nie wystarcza. Nadarza się
wam przeto sposobność dokonania dobrego uczynku
i zawstydzenia liul taj a, który' się uczynku złego dupuścił. Dodać winienetn jeszcze, że koleżanka, o któ
rej mowa, prosiła mnie, abym w jej imieniu ostrzegł
koleżanki, ażeby’ — nie igrały z ogniem!... Co to zna
czy — domyślać się wolno... Kasyer przyjmuje
składki.
Przy wyrazie „Imitują” , pan Robert przybladł
nieco; gdy zaś kolej na dawanie składki nadeszła,
do stolika się zbliżył i ostentacyjnie położył — pięć
złotych.
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XVIII.

— Gaduła ma się lepiej— mówiła panna Emilia
do panny Maryi, , gdy się pewnego dnia spotkały
w parku w okolicy posągu Jussieu’go.
— Zkąd wiesz o tem?...
— Od niego wracam... Ma się już zupełnie le
piej... Kordecki, który przy mnie przyszedł, powiada,
że niebezpieczeństwa nie było; ale... gdzie tam nie
było!... Zeszłej nocy majaczył...
— Ostrożnie z ogniem!...— rzekła panna Marya.
— Że też ty z tych przesądów zaśniedziałych
otrząsnąć się nie możesz!... Jaką byłaś w gimnazyum, taką jesteś w uniwersytecie...
— Posłuchaj-no mnie, moja Em ilko... Po
wiem ci, com wczoraj na posiedzeniu u Koperników
usłyszała...
— Cóż tam usłyszeć można!...
— Posłuchaj jeno... może cię zaciekawi...
Opowiedziała o niewymienionem nieszczęściu bez- •
imiennie oznaczonej koleżanki.
Pannę Emilię w rzeczy samej to zastanowiło.
— Któż to taki?
Odgadywała i odgadnąć nie mogła.
— A ów hultaj?
I co do sprjiwcy złego uczynku odgadywanie nie
doprowadziło do rezultatu.
Nasunęło się pytanie trzecie:
— Co to za nieszczęście?
— Musi być takie, jak ogień, co parzy, gdy
się z nim igra... Koleżanka owa tak je scharaktery
zowała...
— Jednakże... co tam!... właściwie mówiąc, wszy
stko to tycze się niewoli towarzyskiej, nakładającej pęta.
— W niewoli towarzyskiej dużo jest szczegó
łów dodatkowych, zbyteczny ch i śmiesznych, są jednak
rzeczy, mające znaczenie ekranów, jeżeli nie pioruno
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chronów... Te ostatnie bardzo są, nam zwłaszcza,
kooietom, przydatne i potrzebne...
— Ależ to pęta... pęta!... — zawołała panna.
Emilia.
— Pęta obustronne...
— Obu stronom niepotrzebne, biorąc bowiem
rzecz konkretnie... cóż?... ostatecznie wszystko to
są kapitalistyczne wymysły, mające na celu wyzysk...
— Moja Emilko kochana...— przerwała Marya—
ja się na tem nic znam i ty się nie znasz, a nawet,
zdaje mi się, nie znają się ci, których słowa powta
rzasz...
— Więc cóż?... cóż?... to wszystko idyoci?...
— Nie twierdzę tego, wiem tylko, że oni za
idyotów mają tych, którzy im nie przytakują... i usi
łują przez to pęta pętami zastąpić... Z dwojga złego
wybierając mniejsze, wolę te pęta, które mnie od
ognia osłaniają...
— Jakażeś ty...—powiedzieć chciała: „pozioma!"
lecz nic nie powiedziała.
Panna Marya nie dopytywała się.
Czas jakiś studentki szły w milczeniu. Milcze
nie przerwała panna Emilia.
— Co to znaczy — zaczęła — że od czasu jakie
goś nigdzie nie widać Pętlickiej?
— Właśniem o niej inyślala... — odpowiedziała
panna Marya.
— Była o niej u Gaduły mowa... Podobno kli
nik się chwyciła i ze szpitali nie wyłazi... humor
straciła.
— A gdybyśmy do niej poszły?...
— Czemu nie!...
I koleżanki krok zdwoiły, weszły w' ulice bo
czne,
rozglądały się,musiały parę razy o drogę za
pytać i stanęły wreszcie przed domem pod zapamię
tanym przez nie z czasów dawniejszych numerem.
Dom miał pięter dużo, sześć, a nad szóstem z dachu
wyglądały okienka ukośne.
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Panny wchodzić zaczęły po schodach, które
zrazu kamienne, od piętra czwartego drewniane, zmie
niły się w końcu w rodzaj drabiny z poręczami, w y
prowadzającej na kurytarz w dwie rozchodzący się
strony, długi, wązki i ciemny. Gdy się na kurytarz
ów dostały, dało im się uczuć zmęczenie — wypocząć
trochę musiały. Okno w dachu, oświetlające schody,
udzielało kurytarzowi światła tyle, że sięgało do
drzwi, na których widniała liczba 8. Panna Emilia
zapukała.
— Proszę!...— słyszeć się dało z głębi.
Panna Emilia i Marya weszły.
— Dzień dobry pani...— wygłosiły.
— Dzień dobry...— odrzekła szyjąc, i zapytała:
Jakiż was Bóg sprowadza?
— Przyszłyśmy panią odwiedzić...
— Odwiedzić?... a, to jest, z wizytą niby...
Dziękuję!... Wybaczcie jednak, nie jestem, jak widzi
cie, do przyjmowania gości przygotowana i nawet was
posadzić nie mam gdzie...
— Postoimy chwilkę...— odparła panna Emilia.—
Dawnośmy się z panią nie spotkały...
— A tak... pokazywać się mam!... Chodzę
z domu do szpitala i ze szpitala do domu... Kliniki
pilnuję... po wakacyach do egzaminu na dyplom staję...
Stanęłabym przed wakacyami, ale nie będę* mogła...
— Że pani kliniki pilnuje, o tern słyszałam od
Kordeckiego...— odezwała się panna Emilia.
— I coś pani jeszcze od niego słyszała?
— Tak bardzo nic... Mówił tylko, że panią
widuje...
— I więcej nic?
— Nic...
— A gdzie on to mówił?
— U Gaduły...
— To panie, moje panie, do Gaduły latacie?
— Chory...— odpowiedziała panna Emilia, zmie
szana nieco.

151

— Chory... tak... cóż też go boli?... On się
z choroby wyliże, a wy się, moje panie, jej naba
wicie...
Panna Marya nie odzywała się. Panna Emilia
parę razy odchrząknęła i zapytała:
— Jak się pani ma?
— Na co pani, moja pani, ta ciekawość...
— To nie prosta ciekawość...
— Wiem, że nie prosta, ale krzywa... Mną
tam sobie zęby wycierają... Juści nie przyszły byście,
moje panie, ot tak sobie... dla niczego...
—- Nie widziałyśmy pani długo...
— Właśnie też... i zachciało się wam, moje pa
nie, teraz mnie zobaczyć... Czemu dopiero teraz?
Czemuście się nie dowiadywały dawniej? miesięcy te
mu kilka?
> — Spotykałyśmy panią często, i nie spotkawszy oci tak dawna, zaniepokoiłyśmy się... To takie
naturalne... — Zapewne naturalne... Naturalną jest cieka
wość i wszystko naturalne... Wiem ja, jak to natu
ralnie idzie się, idzie i idzie, potknie się i... masz,
babo, roraty... Gadają tam o mnie... co?...
— Ależ nie... upewniam panią, że nie...
Panna Justyna, szyjąc, w milczeniu słów powyż
szych wysłuchała, westchnęła i odrzekła:
— Niech tak będzie... A zresztą, co mi tam!...
Za trzy miesiące będzie co innego... Gadania nie bę
dzie, bo się na wakacye rozjedzieeie... Ot co... A tym
czasem— zapytała— wiecie, co ja robię?
Panna Emilia pochyliła się nieco, popatrzyła na
bieliznę w koszu i odpowiedziała:
— Zdaje się, że pani koszulki dla dzieci
szyje...
— Nie dla dzieci, ale dla dziecka... — poprawi
ła...— O tak, dla dziecka. .—westchnęła,
Łzy jej z oczu kapać zaczęły. Wyjęła chustkę
z kieszeni, nos wytarła, oczy otarła i rzekła:
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— Ano... Zadurzyłam się... Stało się...
I po chwilce dodała:
— Moje panie, nie latajcie wy do Gadułów, bo
sobie licho wylatać możecie...
— <2egnam panią... — odezwała się panna Emilia.
— Odchodzicie już... Nie zatrzymuję i przepraf-zam... Wybaczcie mi słowa, któi-eście odemnie usły
szały... Nie lubię, kiedy teraz kto do mnie przycho
dzi... Najlepiej mi samej: siedziałabym tu przy tern
okienku i nie wychodziła nigdzie, gdyby nie dyplom...
Dyplomu mi koniecznie potrzeba, dyplomem się za
słonię, i... kto mi co zrobi!... Moje szczęście, że mi
się to trafiło przy końcu, chociaż, gdyby nie oni— we
stchnęła ' — byłoby mi się stało, jak temu, co płynął,
płynął, morze przepłynął i na brzegu utonął...
Panny pożegnały się z panną Justyną, wycofały
się z jej poddasza i gdy na ulicę zeszły, panna Emi
lia odezwała się:
— Co się z niej zrobiło!... gdzie się podziały jej
śmiechy i koncepty!... Biedna kobieta!,..
— Biedna...— potwierdziła panna Marya.

XIX.
Panna Marya w kilka dni później, zrana, o dzie
wiątej, na kurytarzu uniwersyteckim zeszła się z paaem Eobertem.
— Szukam pani! ..— zawołał.— Otrzymałem tele
gram i list... Chodzi o rzecz publiczną...
Gdzieikie
dy z paniąbym się rozmówić mógł?...
— Natychmiast... mam godzinę wolną...Gdzie?
w parku na ławce pod posągiem Jussieu’go.
— Nie możnaby gdzieindziej?
— Nie można...
Odrzekła tak stanowczo, że pan Eobert po-
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znal, iż wszelkie przekładania nie przydałyby się
na nic.
Przytem inne go jeszcze powody do przyjęcia
rendez-vous natychmiastowego nagliły. Otrzymał w rze
czy samej telegram i list: telegram od pani Głąbskiej
z drogi, oznajmiającej swój przyjazd; list od ojca, za
wiadamiający, że się wszystko skończyło, majątek
wystawiony na sprzedaż z targu publicznego i „nie
pozostaje ci — pisał ojciec — tylko prawo skończyć
i adwokatury się chwycić.” Zmieszało go to, zmar
twiło, spać mu nie dało, do zerwania się przed dzie
wiątą i do zajęcia się gorliwie koncertem pani Głąb
skiej zmusiło. Koncert ów wydał się mu nakształt
deski zbawienia.
;— Tak, panno Mąryo... — zaczął — chodzi tu,
jakem mówił, o rzecz ważną... W imię tej rzeczy
przeto, wzywam panią do pomocy i zaklinam ją imie
niem czcigodnego ojca, który dla nieÿ wszystko po
święcił...
— Panie, jam gotowa...— odpowiedziała.
— Pani Głąbska dziś wieczorem przyjeżdża...
Rozesłałem już zapowiedź do dzienników; o południu
we wszystkich będzie zawiadomienie o przybyciu wiel
kiej artystki... Widzisz więc pani, o co idzie... Na
pani wszystko polega...
— Cóż ja? — szepnęła, tą rzeczą z tropu zbita.
— Dołóż jeno całej usilności do zainteresowa
nia panny Julii. . panny Julii, która jeżeli się do Ko
perników zwróci, to oni jej pomocy nie odmówią,
a przez nich poruszy się uniwersytet i publiczność,
dziś zaś urządziłoby się entuzyastyczne wielkiej arty
stki na dworcu kolejowym powitanie... Pani jesteś
w przyjaźni z panną Julią... pani ją zainteresować
potrafisz: przemów jeno do niej z uczuciem, i przed
staw jej, że' to samo uczucie mnie do głębi istoty
mojej przejmuje i że z nią wspólnie niebo i ziemię
p.ruszę dla postawienia sztuki naszej na piede
stale...
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Panna Maryń ze spuszczoną głową i z zamętem
w głowie, spowodowanym tą okolicznością, że od te
go, który tak do niej przemawia, spokój jej rodzica
zależy, wyrazów tych słuchała.
— Nie tyle— prawił pan Robert dalej— o dziś,
o powitanie na dworcu chodzi... Na dziś wystarczy
kilkunastu, kilku, którzyby raz jeden krzyknęli: „V i
vat diva!” ... Postaram się o ogłoszenie w dzienni
kach, że się zeszły tłumy i okrzykom końca nie by
ło... To na siebie biorę... Będzie to preludyuin, introdukcya, która się po nocy nie powieść nie może...
Ale niech się pani postara -— błagalnym mówił gło
sem— księżniczkę koncertem zainteresować...
— Powtórzę jej to, co mi pan mówisz.
— O! powtórz! powtórz!... rób tak, ażebym i ja
powtórzyć mógł... Panno Maryo, przecież my dawni
znajomi... Marysię na ręku nosiłem, ojca zaś pani
kochałem i szanowałem, kocham i szanuję, jak w ła
snego; więcej nawet, niż własnego, bo ojciec pani,
ten czcigodny, poważny starzec, przykładem nam
świeci, podczas, kiedy mój skromnemi zasługami nie
wzbija się nad tłum ludzi pospolitych, a największą
jego zasługą jest to, że Smorz u niego funkcyę leśni
czego pełni.
Panna Marya podniosła na pana Roberta wejrżenie, w którem się wzruszenie malowało. Usta jej
lekko drżały. Widocznem było, że młody Korbicki
za serce ją ujął. Wysłuchała go i odrzekła:
— Dobrze, panie... powtórzę pannie Julii słow-a
pańskie i dołożę usilnośei całej...
— O! panno Maryo... Nie dziękuję nawet pani,
przekonany bowiem jestem, że poczucie obowiązku
rodzinnego jest u pani tak silne, że dziękowanie za
pełnienie powinności byłoby do pewmego stopnia ubli
żaniem pani...
Bicie godziny przerwało konferencyę. Panna
Marya wstała; Wstał i pan Robert i, dłoń jej poda
jąc, zapytał:
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— Mogę więc na panią liczyć?
— Zrobię, co w możności mojej będzie...
Rozstali się. Ona się udała do uniwersytetu,
on w stronę przeciwną.
W uniwersytecie, w gabinecie fizycznym, panna
Marya zeszła się z panną Ju lią i przed nadejściem
profesora przedstawiła jej rzecz całą wedle podań
pana Roberta, przemilczając to jeno, co jej osobiście
dotyczyło, miauowicie stosunku, w jakim do pana Ro
berta. jej ojciec pozostawał. Panna Julia w milczeniu,
uśmiechając się niekiedy nieznacznie, słuchała i wy
słuchawszy, tonem suchym i odpowiedzi niedopuszczająeym, odrzekła:
— Do sprawy tej nie tylko ręki, ale palca nie
przyłożę...
— Pani...— zaczęła panna Marya.
— Mówić nie mamy o czem... — przerwała. —
■Na lekcyi poprzedniej doktór Brems (profesor fizyki)
zaczął akustykę i zapowiedział nam doświadczenia na
instrumentach nowo wynalezionych, rysujących auto
matyczne falowania głosu... Muszą to być chyba te
instrumenty...
Wskazała na złożone na stole profesorskim pu
dełko podłużne i dalej o akustyce mówiła.
Panna Marya nie słuchała. Uczuła do panny
Julii żal głęboki, żal z pretensyą połączony. Nie
słuchała jej, nie słuchała następnie wykładu profeso
ra. W głowę jej wlazła i pokutowała myśl: jakby
się bez pomocy panny Julii obejść? Różne jej przy
chodziły pomysły, które się wszystkie ześrodkowały
w następującym: ona sama śród kolegów zaagituje,
pomówi z Trockim, Kalikowiczem, Kanonikiem, Kapi
tułą i innymi; wyjedna u nich, ażeby na Palucha
wpłynęli; pomówi z Paluchem, okazującym jej wzglę
dy niejakie, weźmie się do rzeczy gorliwie; śród wy
znawców czwartego stanu pomoże jej Emilka dlatego
już samego, że pomocy odmówiła księżniczka (kapitalistka) i — kto wie, czy się bez panny Julii nie obej
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dzie. Obejdzie się zapewne! Przedewszystkiem atoli
zawiadomić należało pana Roberta, ażeby na pannę
Julię nie liczył nic a nie. Czekała przeto z niecier
pliwością końca wykładu o falowaniu tonów, i skoro
jedenasta wybiła, zamiast iść na wykład następujący,
ruszyła w celu odszukania młodzieńca,
Było to zadanie do rozwiązania nie łatwe. Do
zoryentowania się służyć mogły punkty następujące:
audytoryum wydziału prawa, knajpa, ulica i mieszka
nie pana Roberta. Stosownie też do tego urządziła
poszukiwania. Stanęła przed drzwiami audytoryum,
czekała, nie doczekała się i, gdy się za profesorem
drzwi zamknęły, poczekała jeszcze trochę w przypu
szczeniu, że się pan Robert spóźnił, popędziła do
knajpy. W knajpie go nie zastała, zaczęła więc krą
żyć po ulicach ku knajpie prowadzących; po niejakimś
czasie skierowała kroki swoje ku mieszkaniu młodego
człowieka. Przed mieszkaniem obudził się w niej
skrupuł: wejść, czy nie wejść? Z zapytaniem tein
walczyła. Poszłaby po Emilkę i z nią razem wypra
wy tej dokonała, ale Emilka mitręgęby jeno sprawi
ła, nie omieszkałaby bowiem niedorzeczności o czwar
tym stanie prawić i „konkretnie” dowodzić.
Ze skrupułem walczyła, walczyła do zmroku
i zwalczyła go w porze dni i najniestosowniejszej do
odwiedzin młodych ludzi przez młode panienki. Po
wiedziała jednak sobie, że zdarzają się okoliczności
ważue, wobec których ustąpić powinny względy pod
rzędne, mianowicie nie osobiste. Mimo to serce jej
mocno biło, gdy do domu weszła i do loży odźwier
nego zadzwoniwszy, o pana Roberta zapytała.
— Nieobecny!...— dano jej odpowiedź.
— Kiedyż go w domu zastać możne?
— Od trzeciej po północy do południa.
Odeszła z ulgą w sercu — udała się raz jeszcze
do knajpy, i nie mając już żadnych na spotkanie
w uniwersytecie i na ulicy widoków, poszła do czy
telni. Nie zrobiła jednego — zrobi drugie: namówi
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osób kilka do pójścia o pół dziewiątej na dworzec
kolei żelaznej i powitania artystki; pójdzie razem z ni
mi i tam pana Roberta o odmowie panny Julii za
wiadomi.
Był to jednak dzień dla niej feralny. Nie po
wiodło się jej i tu. Z wyjątkiem dyżurnego, nie za
stała nikogo więcej — czekała, dzienniki przeglądała,
zwróciła się wreszcie do dyżurnego z zapytaniem o po
wód nieobecności czytelników.
— W poniedziałek zwykle schodzą się pó
źniej...
Czekała do wpół do dziewiątej, dłużej nawet
trochę i w ostatniej już chwili popędziła sama. Szła
szybko, śpieszyła, w porę jeszcze nadbiegła — w porę
o tyle, że pociąg stanął i podróżni już wysiadać za
częli. U wnijścia na podjazd stała spora gromada
ludzi. W gromadzie tej, szukając pana Roberta oczy
ma, dostrzegła Murzynkę studentkę w otoczeniu stu
dentów Chińczyków. Pana Roberta wypatrywała na
daremnie. Podróżni przechodzić zaczęli. Nareszcie
zobaczyła go. Szedł z głębi, prowadząc pod ramię
damę w kapeluszu słomkowym, owiniętym szafirową
woalką.
— Przecie...—odez wała się sama do siebie, my
śląc o eałodziennem uganianiu.
Dama z panem Robertem drzwi wchodowe prze
kroczyła; pan Robert laskę podniósł. W chwili tej
murzynka na miejscu podskoczyła, obie ręce do góry
wyciągnęła, gębę otworzyła i piskliwym głosem krzy
czeć zaczęła.
— Viva diva!...
Okrzyk ten pomrukiem podchwycili Chińczycy.
„Viva diva!” brzmiało czas jakiś, najgłośniej w ustach
Murzynki i ucichło. Przechodnie zdziwieni zatrzymy
wali się. Pan Robert, prowadząc damę pod ramię,
te do niej, gdy koło panny Maryi przechodził, mówił
wyrazy:
— Oto, jakie panią spotyka entuzyastyczne po
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witanie!!.. Murzyni nawet przybiegli, skoro się o przy
byciu pani dowiedzieli... Bylibyśmy...
Ciągu dalszego panna Marya dosłyszeć już nie
mogła. Pan Robert z damą z oczu jej zniknął.
To, co widziała, i to, co usłyszała, zdekoncertowalo ją okrutnie i w głowie jej zamęt niejaki spra
wiło. Sprawy sobie zdać na razie nie umiała. Z dwor
ca się wysunęła—powoli do domu pociągnęła. Rzecz
cała ukazywać się jej zaczęła w świetle ,niekorzystnem; szukała jakiego tłomaczenia i znaleźć nie mo
gła innego, tylko, że się chyba pan Robert omyli).
Cóż jednak znaczyło owo entuzyastyczne powitanie?
Tu już omyłka nie zachodziła żadna.
Wistocie,
omyłka nie zachodziła—w ukartowaniu scedy.
Pan Robert z miną tryumfalną wiózł panią Głąbską do hotelu —tego samego, w którym się pan Głąbski z panną Julią spotkali, i w hotelu, w apartamen
cie na beletażu artystka, niby chryzalida, wynurzyła
się z osłon podróżnych. Z osłon tych atoli, nie bar
wny motyl, ale nie młoda, nie ponętna, nie szyko
wna, pudrem osypana, ukazała się niewiasta. Miała
na sobie odzież wyszukaną; do kategoryi odzieży za
liczać też należało jej włosy, zęby i różne inne specyalne płci kobiecej właściwości. Podejrzewać nawet
można było, że oczy ma wprawione; byłoby to wsze
lako podejrzenie niesłuszne, oczy posiadała własne,
ale jakieś niejasne, które często przymrużała i zawie
szoną na piersi w złotej oprawie lornetką osłaniała.
Pan Robert pomagał jej do zrzucania odzieży podró
żnej, i gdy w szarej pozostała sukni, tak do niej prze
mówił:
— Rzecz zapowiada się dobrze... bardzo dobrze...
Początek najtrudniejszy, a początek urządził się lepiej,
niż się spodziewać było można, w tak krótkim cza
sie... Czemuż pani nie zatelegrafowała pozawczora,
a przynajmniej wczoraj?...
— Czemu?... — zaskrzypiała. — Liczyłam na t^,
że list hrabiego Adasia...
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— List ten—podchwycił— otrzymałem za późno...
— Kiedyż?...
— Wczoraj...— skłamał.
— Z winy poczty chyba, list ten bowiem w y
szedł... kiedyż?... dni temu dziesięć... Mój mąż sam
go wyprawił...
— To dziwne, ale to się zdarza...
Zresztą
mniejsza o to... Mimo spóźnienia listu i mimo spó
źnienia telegramu, zaczęło się dobrze... Chodzi o ciąg
dalszy i o... koniec...
— Księżniczka...— wtrąciła pani Głąbska.
— Księżniczka... hm... Obcesowo do niej przy
stępować nie można...
— Wiem o tem... kapryśna... fantastka...
— No tak, ale co do niej zachodzą okoliczno
ści pewne, o których przedewszystkiem pomówić mu
simy...
— No?...— zapytała.
— Hrabia mi pisał, że z panią mówić można
otwarcie...
— Jaknajotwaroiej...—odrzekła.
— Od księżniczki całkowicie zależy sukces pa
ni; księżniczka zaś w części... w części, powiadam...
zależy odemnie i pragnę, ażeby zależała całkowicie...
— Osobą i posagiem?...— zapytała.
— Tak...
— Mam więc pośredniczyć?...
— Nie inaczej...
— To zmienia kwestyę... Wyprawiłam się w tym
celu, ażeby księżniczkę do powrotu namówić i matce
oddać...
— Za porozumieniem z księżną?...—zapytał.
— To jest... tak... tak i nie.;.-—bąkać zaczęła.—
Mąż mój się z nią widział i księżna dała do córki
polecenie...
— Nie dokaże pani tego... W naukach zasma
kowała i w całem Memphisie pilniejszego od niej stu
denta niema.
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— Zdziwaczała!...— zawołała pani Głąbska.
— Na wyprowadzenie jej z dziwactw jeden jest
tylko sposób...
— Rozumiem... Niegdyś mniszki wykradać się
dawały z klasztorów przy pomocy pośredniczek...
— Właśnie to?... za wynagrodzeniem sowitem...
— Dotykamy jądra rzeczy...— rzekła.—W takim
razie... bez koncertu obeszłoby się chyba...
— Nie!... — podchwycił pan Robert. — Koncert
koncertem... je^t 011 osią, około której rzecz cała się
obraca... I o koncert się pani nie troszcz... urządzi
my go i wyszykujemy tryumf „naszej śpiewaczce,”
jakiego ani Kochańska, ani Sembrich nie osiągnęły
nigdy... Wynagrodzenie, o którem mowa idzie zwyż...
— O ile?...— zagadnęła.
— Ile pani myśli?...
— Dziesiąty procent od posagu...
— Posag dwa miliony z czemś... Dziesiąty pro
cent... Dwakroć sto tysięcy najmniej... Czy nie za
dużo?...
— Tyle wzięłam za córkę Lejzora Goldmana...
Jeżeli się dziesięć procent płaci od Żydówek, to cóż
dopiero od księżniczki...
— Ha!... niech tak będzie... Liczę na to, że
pani gorliwość' wytężysz i sprowadzisz rezultat dla
mnie i dla siebie pożądany. Ja się zajmę koncertem,
który się zapowiedział dobrze i co do którego grunt
przysposobiłem...
Rzekłszy to, wydostał z kieszeni kilka dzienni
ków i w jednym z nich pokazał artystce czerwonym
ołówkiem zaznaczony ustęp. Fani Głąbska czytać za
częła, ale zaledwie dwa wiersze oczyma przebiegła,
dziennik rzuciła i krzyknęła:
— Nigdy w życiu!... nie!... Ryzykuję się na
wszystko, ale na pewną kompromitacyę artystyczną
ryzykować się nie mogę i nie chcę!... Nie!...
— Co?... jak?... — odezwał się p. Robert w w y
sokim stopniu zdziwiony.
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Artystka zirytowana nie odpowiadała. Drżącą
ręką wyjęła i otworzyła pugilares do kart wizytowych
i jednę z kart panu Robertowi podała. Pan Robert
na karcie po francusku wyczytał:
„Alina Glomhini, wychowanka konserwatoryum
paryskiego, artystka nadworna, ozdobiona przez Jego
Cesarską Mość sułtana pierścieniem brylantowym etc.”
— Glombinni... Glombini...—powtarzał w zamy
śleniu.— Głombini?...
— Ski zdepopularyzowane...— wtrącilą artystką.—
Wzięłam pseudonim...
— Fraszka!... To jednak nic!... To się da na
prawić... Księżniczka z nami!... Ruszam natychmiast
po redakcyach, zrobię z tego omyłkę druku, ogłoszę
entuzyastyczne powitanie i przyjdę do pani jutro oko
ło jedenastej... Przy śniadanin uradzimy resztę... Tym
czasem niech pani po utrudzeniu podróżnem wypocznie...
Pożegnał się, wyszedł, i ze schodów zbiegając,
coś sobie przypomniał i wrócił.
— Mam jeszcze panią zapytać, czybyś się pani
nie zgodziła na zmianę wyrażenia: „pierścieniem bry
lantowym,” na pierścieniami brylantowemi do palców
na nogach?...
Pani Glombini zastanowiła się, pomyślała — po
namyśle odrzekła:
— Czemu nie?...
— A to wyborniej... W takim razie tryumf pe
wny... zwłaszcza gdy dzienniki, każdy od siebie i każdyr inaczej, dołączy historyę tych pierścieni, opowia
danie o nóżkach pani i domysł, że pani śpiewasz bo
so... Dobranoc!... dobranoc!...
Popędził.

XX.
Pani Glombini, czyli Głąbska, nazajutrz po swo
im do Memphisu przyjeździe nadaremnie o jedenastej
B ib lio te k a .—T . 152.
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i po jedenastej na przyjście pana Roberta oczekiwała.
Czekała na niego do pierwszej, drugiej, trzeciej; nie
przyszedł do dziesiątej w nocy, ani po dziesiątej. Bie
dna kobieta zrozumieć nie mogła, co to się stało.
Tern mniej to jej zrozumiałem było, że w dniu tym
wszystkie dzienniki, których dziesiątków parę w mie
ście wychodziło, każdy zdał sprawą z „entuzyastycznego powitania,” każdy po swojemu opowiedział historyę pierścieni z brylantami, każdy inaczej opisał
nogi artystki, każdy wyraził nadzieję, że publiczność
‘ bądzie nie tylko śpiew jej słyszała, ale nogi w pier
ścieniach brylantowych oglądała, i każdy nazwisko
sprostował.
— Cóż to się stało?...— powtarzała do wieczora,
do dziesiątej, do jedenastej, do dwunastej.
Stało się to, że pan Robert, obiegłszy redakcye,
wpadł do panny Maryi. Godzina była około dwuna
stej — na schodach gaz pogaszony. Że jednak, jako
palacz papierosów, posiadał zapałki, poświecił sobie;
na czwarte piętro wszedł i do drzwi panny Smorzówny zapukał.
—- Kto tam?
-— Ja...
— Kto ja?...
— Robert Korbicki.
— Przepraszam, otworzyć nie mogę, w łóżku
jestem.
— Interes nagły!...
— W łóżku jestem.
— Parę słów!...
— Przez drzwi powiedzieć proszę!
— Pani Głąbska wystąpi pod pseudonimem:
Glombini... Proszę o tern pannę Julię zawiadomić.
— Panna Julia wszelkiej pomocy odmówiła.
— Jakto? — zawołał głosem wzruszenia nagłego
i głębokiego pełnym.
— Odmówiła...-
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— W takim razie, w takim razie — zaczął —
w takim razie... z panią się rozmówić potrzebuję.
— Panie!— odrzekła. — Rozmowa będzie na nic,
bo ja nic nie mogę...
— Tu już o co inuego chodzi.
— Nie, muszę się z panią rozmówić i nara
dzić...
— .Jutro o dziewiątej, pod posągiem Jussieu’go.
— Dziśl natychmiast! rzecz nagła! zwłoki ani
chwilkę nie cierpiąca!...
— Nie sposób!— odpowiedziała stanowczo.
— Marysiu, Marysieńku! drzwi otwórz i świecy
nie zapalaj!... Przecie po ciemku rozmawiać można.
Rozmówię się z tobą i pójdę sobie. O rozmowę mi
tylko, o co innego nie chodzi... przysięgam na honor!
Tu mój honor, a nawet może i moje życie w grze jest!
Otwórz!
— Bardzo mi przykro, odmówić muszę...
— Drzwi wyłamię!— rzekł z krzykiem tłumionym
i o drzwi się ramieniem odparł.
— Mam w ręce sznurek od dzwonka...
— Nie puścisz?
— Nie.
Chwilka ciszy nastąpiła; po chwilce błysnął pło
myk zapałki i przy nim pan Robert ku schodom się
zwrócił. Niebawem znalazł się na ulicy. Na ulicy,
zamiast do domu, udał się na dworzec kolei żelaznej,
kupił bi!et do Palmyry i odjechał. Ten był powód,
dla którego nie stawił się ani w godzinie oznaczonej,
ani później u pani Glombini.
Pani Glombini przeto pozostała niby na lodzie.
Radę jednak sobie dala, a to dzięki pierścieniom bry
lantowym na palcach u nóg. Był to pomysł świetny.
W braku pana Roberta znalazł się wr Memphisie maj
ster, który koncertem się zajął i dar sułtański wyzy
skał, podzieliwszy się z nią zyskiem pół na pół. Zysk
się okazał doniosły. Pani Głąbskiej podróż się opła
ciła i paręset złotych do domu zawiozła.
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Na. koncercie pani Glombini studenci Polacy
i studentki nieobecnością w większej liczbie świecili.
Z tych, którzy się Koperników trzymali, nie poszedł
ani jeden. Przyszło kilku z wyznawców czwartego
stanu, nie dla koncertu jednak, ale dla przekonania
się naocznie, jak na nogach śpiewaczki wygląda dar
sułtański.
. *

*

*

Panna Emilia, która wobec kolegów i koleżanek
z czwartego stanu broniła zawsze swego zdania i po
wtarzała z naciskiem znaczącym, że „zasady” albo się
ma, albo się ich nie ma, obstawała przy swojem do
końca roku szkolnego i w końcu sprzeniewierzyła się
„zasadom” własnym. Na wakacye pojechała i — „tfu!
za mąż poszła.”
Jaka z niej żona? — o tern milczą kroniki, jako
0 zdarzeniu, które nie miało jeszcze czasu urobić się
na fakt historyczny. Uniwersytetu nie skończyła, egza
minów żadnych nie zdawała, dwukrotnie już matką
została. Słowem — „zasadom” się sprzeniewierzyła
faktycznie; co się zaś w umyśle jej i duszy dzie
je, o tein chyba wie mąż, jeżeli jest człowiekiem roz
sądnym. Ona, jako „jednostka społeczna intregalna"
z rachuuku wypadła. Wyleciała, niby jaskółka, do
gniazda powróciła i nie wylatywała już więcej. Mo
że—ale jest to tylko przypuszczenie—przyniosła z so
bą doświadczenie, które jej posłuży do należytego w y
chowywania synów i córek.
Z koleżanek jej wszystkie, opowiadaniem niniejszem objęte, prowadziły nauki dalej— do końca.
Panna Marya przyjęła propozycyę panny Julii
1 wyjechała razem w charakterze towarzyszki do jednej
ze stacyj klimatycznych nieopodal Memphisu, na cale
wakacye.
Dla panien, zwłaszcza zaś dla znękanej całoro
czną, ciężką pracą i niedostatkiem panny Maryi," po

byt w górach był prawdziwem dobrodziejstwem. Sa
mo oddychanie świeżem, zdrowem powietrzem, odradzało ją niejako. Kąpała się, żywiła mlekiem i ja ja 
mi, przechadzek zażywała — pełniała w sobie, na po
liczkach jej pokazał się rumieniec, jędrniała. Czas
upływał szybko. Panna Julia zabrała z sobą zapas
książek, świadczących o dokonanym w czasach osta
tnich ruchu literackim. Nudzić się nie można było,
szczególniej pannie Maryi, która, kobieta przezorna,
przywiozła sobie parę sztuczek materyi i płótna i oszywała się na rok cały, ażeby w ciągu roku szkolnego
nie potrzebowała się odrywać dla naprawek i cero
wali. Szyła, czytała, chodziła, nieodłącznie prawie po
zostawała z panną Julią i często długie prowadziła
z nią rozmowy o rzeczach różnych i jeszcze innych.
Niekiedy panna Julia do fortepianu siadała i na echa
górskie utwory Chopina, Ogińskiego, Moniuszki rzu
cała.
Raz zawiązała się pomiędzy niemi rozmowa o kon
cercie pani Głąbskiej.
— W całej tej sprawie jest dużo ciemnych
stron... — rzekła panna Ju lia — szczególnie zaś nagłe
Korbickiego ulotnienie się.
— Możcby się to wyjaśniło, gdybym gobyła do
siebie w nocy puściła...— odrzekła Marynia.
— W nocy?... do pani?...
Panna Marya opowiedziała zdarzenie dobijania
się do drzwi i powtórzyła rozmowę, jaką wówczas
z panem Robertem miała.
— Trapi mnie to — mówiła — że oświadczył, iż
idzie o jego honor i może nawet o życie.
— Iii... nie frasuj się tem pani.
— Nie frasowałabym się, gdyby nie ta okoli
czność, że majątek ich sprzedano z publicznej licyta
cy i, a ciążyło na nim długów tyle, że podobno Korbickim nic nie pozostało.
— Więc pan Robert majątek stracił... — rze
kła. — Wyznam prawdę, nie żałuję go ani trochę.

Majątki w rękach takich, jak on, ludzi, szkodę za
miast korzyści przynoszą. A mogłyby nieść korzy
ści tyle!... Dowiedziałam się o tern w Memphisie,
w czasie mojego w uniwersytecie pobytu, porównywając młodzież, która się uczy, z młodzieżą, która
żyje...
Wyrazy ostatnie wymówiła z przyciskiem zna
czącym.
— Żyłam i ja... — prawiła dalej. — Kształcone
mnie, uczono, układano; otaczali mnie metrowie, gu
wernantki, nauczyciele nawet, między innymi ksiądz,
który mi razu pewnego dał herbarz Niesieckiego, tom
V-ty, litera K. i pokazał relacyę o Koreckich. Relacya ta stała się dla mnie rewelacyą... Koreccy mi
spokoju nie dawali; prześladowali mnie we dnie, prze
śladowali w nocy; stawali przedemną w pełnem uzbro
jeniu, dawali mi nakazy... Byłam podlotkiem i wie
działam już, że mnie czeka skojarzenie losów moich
z losami młodego z mojej, sfery człowieka. Zapra
gnęłam człowieka tej wartości, jaką posiadali przod
kowie moi... i oglądałam się za takim... i nie znala
złam ani jednego: same zdechlaki, zdechlaki, zdechla
ki... Wstręt i obrzydzenie mnie do nich przejmowały,
a zarazem nurtowało mnie samą pragnienie nabrania
wartości, pragnienie niezrozumiałe a nieprzeparte, któ
re wytłómaczyłam sobie teraz dopiero, gdym się do
wiedziała o prawie dziedziczności, o atawizmie, o pra
wach rozwoju... Nurtowanie, które mnie trapiło, po
chodziło zdaloka; żałowałam, żem się nie urodziła
mężczyzną i postanowiłam wyjść za mąż nie inaczej,
tylko za człowieka wartości rzeczywistej. Gdzie szu
kać człowieka takiego?... w gronie jakiej młodzieży?...
Oto pierwotna podnieta, która mnie na drogę nauki
wprowadziła i do uniwersytetu pchnęła. Szukam, jak
Dyogenes, nie z latarką, ale z posagiem w ręku, czło
wieka...
— I cóż?... — zapytała panna Maryn, opowiada
niem zaciekawiona.
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— Czym znalazła?... Może... W każdym ra
zie w ciągu roku jednego poczyniłam odkrycia nieja
kie i w sobie i — dodała z uśmiechem-- w bliźnich
moich: .w sobie, że gdybym jak usiłowała stać się hic
mulier, to zawsze się we mn:e haec odzywa... Na to
rady niema... Chciałabym przeto moje haec wypro
wadzić na czysto i dlatego nakazuję mu milczenie,
aż do skończenia uniwersytetu... Za trzy lata zoba
czymy.
— Zobaczymy... — w duchu sobie powiedziała
panna Marya i zamyśliła się. W myśli stanęła jej
postać Palucha, a w myśli panny Julii stanęła postać
Trockiego.
Koleżanki jednak nie zwierzały się jedna przed
drugą z tego, których kolegów postaci w myślach im
stają. Zwierzania się tego rodzaju są rodzajem ze
znań, czynionych przed trybunałem wynikających z su
mienia i wkładających obowiązek. Obowiązek ów nie
godzi się z zadaniem naukowem. Nie zwierzały .się
więc jedna przed drugą i, odświeżywszy się a odży
wiwszy w powietrzu górskiem, do Memphisu w wigi
lię nowego roku szkolnego powrócił}7.
Rok rozpoczął się zwykłym trybem. Liczbę słu
chaczy i słuchaczek pomnożyła młodzież nowoprzyby
ła o dwa z górą razy w stosunku do tej, co ubyła!
Ubyło sporo. Ubył pan Robert, który się nie wiedzieć
gdzie podział, ubyła panna Justyna, która, egzamin
świetnie zdawszy, dyplom cum eximia laude uzyskała
i także gdzieś znikła. I długo o niej słychać nie by
ło. Że praktykuje, tego się domyślano, ale nie wie
dziano, jak jej się powodzi.
Upłynął rok jeden, drugi i trzeci. Panna Ewe
lina na rok sobie pobyt w uniwersytecie przedłużyła
dla klinik, jak powiadała; panna Marya taczkę swoją
do końca popychała — sposobiła się do egzaminu na
dyplom — śpieszno jej było do ojca starego i matki
chorej, do siostry wdowy i siostrzeńców nauki potrzebująch; panna Julia również do współubiegania się
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o stopień akademicki stawała. Toż samo odbywało s i }
śród słuchaczy płci męzkiej z mniejszym jednak za
pałem, czyli, z większym spokojem. Młodzieńcy i do
egzaminu się sposobili i do czytelni chodzili. Owoż
jeden z nich, przeglądając w którymś dzienniku dział
rozmaitości, odezwał się:
— No... przecie... zguba się odszukała!...
— Co za zguba?;..— zapytał któryś, a zapytany,
zamiast odpowiedzi, odczytał następujący ustęp:
„ W dniu dzisiejszym, w kościele parafialnym,
odbył się ślub pana Roberta Korbickiego z panną Ju 
styną Pętlicką, znaną i wziętością wielką cieszącą się
lekarką gminy Wólka Smorgońska.”
— Jakże się Robercyusz zdecydować mógł na
skojarzenie związkiem małżeńskim z taką panną Ju 
styną?— odezwał się któryś.
— Jak — odparł ktoś — panna Justyna zdecydówaó się mogła oddać rękę swoją takiemu Robercyuszowi?
— Pokochała...— słyszeć się dała odpowiedź.
— Ona?!...
— Czyż ona nie kobieta?... Czyż miłość nie
ślepa?... Sądzonem snadź było jej, dyplomowanemu
doktorowi, ulokować miłość, jak najzwyczajniejsza nie
wiasta, w naczyniu, pełuem wewnątrz sprosności wsze
lakich, oszlifowanem jeno po wierzchu...
— Wartoż się tym niewiastom uczyć dla rezul
tatów podobnych?...

