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OD WYDAWCÓW

Wspomnienia Kossaka-, które wypuszczamy w świat, 
należą, zdaniem naszem, do najciekawszych książek, jakie 
się w ostatnich czasach w literaturze polskiej ukazały.

Niezależnie od treści swej, nad wyraz interesującej 
ze względu na znakomite stanowisko, jakie Kossak w sztuce 
rodzimej zajmuje, oraz na wybitne osobistości, z któremi 
autor był w długotrwałych a blizkich stosunkach, » Wspo
mnienia«- mają znaczenie niepospolite: wyraziście, jasno, 
dosadnie malują duszę wielkiego artysty, duszę tak na- 
wskroś polską, że staje się ona poniekąd jakby przedsta
wicielką czystego, rycerskiego, rdzennego typu Polaka.

Wojciech Kossak odziedziczy! po swym niezapomnia
nym ojcu nietylko potężny talent: on wziął z niego szczerą, 
przezacną naturę mazurską, wziął rozmach, nietylko w pę
dzlu, ale i w życiu, poczuł się w każdej kropli krwi sy
nem tej ziemi ukochanej, płomiennie, żywiołowo, z całem 
zaparciem się siebie, bez kompromisów i bez względów 
na karyerę osobistą.

Z tej typowej polskości Kossaków, z ich miłości dla 
ojczyzny płynie odczucie mocne przeszłości naszej, od
czucie jasnowidztwu blizkie, w nich też tkwi źródło tej 



niesłychanej popularności, jaką Kossakowie słusznie chwa
lić się mogą. Czujemy, źe to są świetni tłumacze naszych 
umiłowań i obrońcy naszych wielkich tradycyi naro
dowych.

Istotnie, w ciężkich, mrocznych, ponurych latach 
1860 -1870 i później, czemźe była sztuka Juliusza Kos
saka, dla Warszawy zwłaszcza! Była ona w czasach tych, 
kiedy jakby mróz wionął na duchy polskie, promieniem 
ożywczego słońca, pod którym tajała zlodowaciałość uczuć, 
pod którym wykwitały żywe, bujne kwiaty otuchy i na
dziei.

Z licznych obrazów, z kart »Tygodnika Illustrowa- 
nego« bila ożywcza fala świetlanych wspomnień; chylą
cym się ku ziemi potomkom mówił wielki malarz-oby
watel o chwale umarłych dziadów; twórczość ta miała 
znaczenie wzniosłego, patryotycznego czynu.

Śladami ojca poszedł syn. Nawiązał krwawo-złotą 
nić i snuje dalej królewską legendę przeszłości, z której 
się przyszłość narodzi. Obaj stoją na wyżynach sztuki, 
spleceni krzepkim uściskiem i w jedno zapatrzeni słońce.

Wojciecha Kossaka nie zaślepił blask najpotężniej
szych dworów Europy, nie oszołomiła go łaska mocarzy; 
dla karyery nie poświęcił ani źdźbła ze swych polskich 
przekonań, ani jednego drgnienia swojej polskiej duszy. 
I dlatego książka autora »Olszynki Grochowskiej«, książka 
pisana po żołniersku, prosto a siarczyście, czyta się jak 
piękne opowiadanie pięknego życia, z którego wiernie, 
stale i mocno bije cześć dla kraju, dla narodu, dla każdej 
polskiej mogiły.

I dlatego też »Wspomnienia« Kossaka trafią do serc 
polskich, jak do nich trafiły jego obrazy.
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BIBi-WIEKA

Urodziłem się w Paryżu, w noc Sylwestrową z roku 
1856 na 1857. Zaznaczam ten szczegół dlatego, źe dzi
wnym zbiegiem okoliczności mój brat bliźniak, Tadeusz, 
urodził się po północy, czyli innego roku. Podług kodeksu 
Napoleońskiego z bliźniaków, przychodzący na świat dru
gim, uznany jest za starszego; w tym więc wypadku pa
ragraf ten uznaje mego brata, urodzonego w r. 1857 za 
starszego odemnie, urodzonego w r. 1856. Wbrew kode
ksowi, najcenniejsze dziedzictwo, jakie drogi nasz Ojciec 
mógł nam pozostawić, mnie przypadło w udziale. Spad
kobiercą części Jego olbrzymiego talentu, tak szczerego 
i pełnego życia, a tak wyjątkowo polskiego, zostałem ja.

Zjawienie się nas dwóch naraz wybawiło moich ro
dziców z sytuacyi kłopotliwej. Ojcostwo chrzestne we 
Francyi daleko większe ma znaczenie i dziś jeszcze, niż 
gdziekolwiekbądź indziej.

Rodzice moi, oczekując tylko jednego z nas, prosili 
przyjaciela mego Ojca, Jana Dzialynskiego z Kórnika, na 
ojca chrzestnego. W ostatniej jednak chwili mistrz Horacy 
Vernet, batalista, stojący wtenczas u szczytu sławy i wiel
kości, a mojego Ojca nietylko nauczyciel, ale i szczery 

zyjaciel, sam swoją kandydaturę postawił. Odmówić nie 
można, jeden z nich musi iść w drugą parę. Przybycie 
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nasze rozwiązało tę kwestyę; mnie jako tego, który pierw
szy światło dzienne zobaczył, dano Vernetowi, Tadeusza 
panu Działyńskiemu.

W ten sposób sakrament chrztu, dając mi za ojca 
chrzestnego Horacego Verneta, złączył tern duchowem 
pokrewieństwem, jedyne w historyi sztuki jak dotąd, dwie 
dynastye malarzy. Vernetôw było trzech: dziad Charles, oj
ciec Josephe, syn Horace; Kossaków także trzecia idzie 
generacya z ojca na syna, jestem w niej drugim, a mój 
syn, już trzecim.

Rodzice moi mieszkali na Rue des Vanneaux, w tej 
dzielnicy tego cudnego miasta, gdzie z jednej strony pa
nuje w rezydencyach takich, jak Palais Mazarin, jak Sor
bonne, Ecole des Beaux Arts, le Luxembourg — duch kultury 
francuskiej, z drugiej zaś, u stóp górującej nad Paryżem 
kopuły złocistej Inwalidów, żyła przeszłością i teraźniej
szością wojenna głorya Francyi. Sylweta tego arcydzieła 
architektury jakim jest Hôtel des Invalides — to jedno 
z najpierwszych mglistych wspomnień mojego dzieciństwa. 
Tam, na Esplanadzie, z piastunką, Wałkową, w wózeczku 
naszym codziennie godzinami przebywaliśmy, a gdy ma
tka nasza się zjawiała, aby przy nas posiedzieć, to z da
leka już wiedziała, gdzie nas szukać. Naturalnie że tam, 
gdzie w zbitej grupie błyszczą złocisto-srebrne hełmy prze
pysznych cent-gardów, a końskie białe ogony po karkach 
im spływają, gdzie ciemno-granatowe kapoty i kaszkiety 
inwalidów zdaleka dziwne tworzą sylwety manekinów, po
trzebujących naprawy, połamanych maryonetek. Ten bez 
nogi, tamten bez ramienia, inny bez obu nóg. Czasem 
tylko w tej grupie błyśnie kolorem jaskrawym chusta ka
liskiej baby, albo zaświecą jej śliczne młode zęby. Wał
kową, młodą babę, której męża wzięto w sołdaty, przy-



Jako panienka ze dworu znała ją od dzieciństwa, jako 
dziewczynę ze wsi i, jak moja Matka, była najpiękniej
szym obrazem czarnobrewego typu polskiej urody, tak Wał
kowa, jak mi potem często starzy przyjaciele moich rodzi
ców opowiadali, była przepysznym typem jasnowłosej rasy 
mazurskiej.

To też gdy się krasne chusty Wałkowej zdaleka tylko 
na Esplanadzie pokazały, ściągali się, posztukując kulami 
albo drewnianemi nogami, inwalidzi, poznawali ten strój, 
przypominający im błotne drogi, nędzne kwatery, ale razem 
i młodość i orły zwycięskie, a przedewszystkiem... Jego, 
śpiącego w majestacie nieśmiertelnej chwały tam, nieda
leko, pod tą złocistą kopułą.

Matka moja była często świadkiem, jak staruszkowie 
zabawiali Wałkową, sięgając w pamięć po dawno niewy- 
mawiane polskie słowa, kiedyś tak im potrzebne.

— »Vous êtes Polonaise«? pyta jeden. — »Vouï, vouï 
Polonez« odpowiada Wałkowa. »Charmant pays« ! mówi 
stary wiarus »vodka ïest ? nima vodka — kleba test ? 
nima kleba — a voda ïest? o ïest, ïest«.
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Wałkowa »en français nègre« zapewniała ich, że te
raz będzie wszystkiego »boku«, »boku«, a niechby tylko 
przyszli.

Poważniały pomarszczone marsowe twarze, czerwie
niały pod krzaczystemi brwiami powieki, nie im już kale
kom przebiegać Europę od Manzanaresu po Niemen, od 
Adygi po Wisłę, im już tylko »Jego« grobu pilnować.

Piękne na schwał cent-gardes’y, przyboczna gwardya 
Napoleona III, nie zbliżali się do naszego wózeczka, gdy 
Matka przy nas siedziała, ale za to wypierali starą gwar- 
dyę, skoro tylko Wałkowa została sama. Doszło do tego, 
że kiedyś pan Ordęga, przyjaciel naszych rodziców, prze
chodząc przez Esplanadę, spostrzegł nasz wózeczek, opusz
czony na łaskę losu. Wałkowa z kirasyerami flirtowała 
w najbliższym »mastroquet«.

Musiała moja Matka odesłać ją w Kaliskie z po
wrotem.

Pobyt moich rodziców w Paryżu dał memu Ojcu 
sposobność ciągłego obcowania w sferze jenerałów i ofi
cerów armii polskiej. Emigracya liczyła jeszcze wówczas 
wśród siebie najwybitniejsze postaci, jak ks. Adama Czar
toryskiego, jenerała Dembińskiego, jenerała Zamoyskiego, 
pułkownika Michała Mycielskiego, Wysockiego, nie wy
mieniając całej falangi oficerów niższych stopni, między 
którymi wielu służyło w armii napoleońskiej. Dla mego 
Ojca było to towarzystwo niewyczerpanem źródłem obser- 
wacyi tego dziś zupełnie zaginionego typu żołnierskiego, 
źródłem tematów na całe życie.

Garnął się do nich i słuchał, źywem słowem opo
wiadanych, wspomnień.

Jednego wieczoru niezwykłe to towarzystwo zaba
wiało się rozmową w domu państwa Januszkiewiczów.
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Zeszli się żołnierze napoleońscy z młodszymi z armii 
Królestwa Polskiego. Wspaniałe marsowe głowy, figury, 
opięte w ciemne surduty, krzepko trzymające się jeszcze, 
u wszystkich wstążeczka albo rozeta legii honorowej i vir- 
tuti militari. Jak zwykle, tak i tego wieczora zaczęli grze
bać w wspomnieniach.

I był mój drogi Ojciec świadkiem dziwnej sceny, do
wodzącej, że nietylko oficerowie armii Kongresowej, ale



nawet napoleońscy mieli słabość dla W. Ks. Konstantego, 
tego tyrana ale i passyonowanego instruktora tej cudnej, 
choć szczupłej, polskiej armii. Przypuszczam, że sympatya 
ta pochodziła nietylko z uznania wielkich zasług W. Księ
cia w zorganizowaniu tej armii, tak pięknej na Saskim
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placu, a tak walecznej 
pod Grochowem i Iga- 
niami, jak i z zachowa
nia się Konstantego Pa
włowicza w kampanii 31 
roku. Stojąc wśród ro
syjskiego sztabu Dybicza, 
gdy z wrzawą bitwy do
chodziły go dźwięki or
kiestr wojskowych pol
skich, grzmiących mazu
rami i krakowiakami, W. 
Ks. Konstanty wyśpie
wywał z widoczną satys- 
fakcyą polski tekst żoł
nierski, a gdy widział te 

wypieszczone przez siebie pułki ułanów albo grenadyerów, 
idących z fantazyą w bój, to bił się po udach i zapa
miętywał się, wołając: »A dalej go, a bij, a zuchy moje!« 

Dość, że tego wieczora nastrój był odpowiedni; sta
ruszkowie się rozgadali 
tak, że wreszcie ktoś za
proponował, aby po kolei 
każdy opowiedział tę 
chwilę, która w jego 
mniemaniu była najstra
szniejszą. Żołnierze tacy 
jak oni, to nie myśliwi; 
w przerażających tych 
opowiadaniach nie było 
przesady, widać było, jak 
mi mówił mój drogi Oj-



ciec, po plastyczności 
tych opowiadań strasz
nych, że to rzeczy w isto
cie przez nich przeżyte. 

Były tam epizody ze 
zdobywania Saragossy, 
pełne kurzu zdziurawio- 
nych kulami ścian i krwi, 
przelewanej przy zdo
bywaniu nie domów po
jedynczych, ale pokoi, 

pełne wrzasków konających, bez miłosierdzia zarzynanych 
i krzyków hańbionych kobiet i zakonnic w tern piekle, 
wśród błysków strzałów i pchnięć bagnetów.

Były wspomnienia inne znowu, odwrotu z Mo
skwy, w głuchej, śmiertelnej ciszy śnieżnej pustyni. »Blade 
zimowe słońce wschodzi: przy wygasłem ognisku skulo
nych kilkunastu uśpionych oficerów — opowiadał jeden 
ze starych — budzę, trzęsę nimi, perswaduję, że nie dogo
nimy naszego korpusu... Wreszcie gdy jeden i drugi tru
pią sztywność zachowuje, okropna myśl jeży mi włosy, 
wszyscy nieboszczycy, ja jeden jeszcze żyw i może dla
tego najnieszczęśliwszy. Ta trupia kompania i ta bez
brzeżna pustynia mroźna, to najstraszniejsze chwile, jakie 
przeżyłem«.

Jeden za drugim opowiadał dalej. Ten wzięty do 
niewoli przez guerillasów Palafoxa, widział nieludzkie męki 
swoich towarzyszy, tamten ranny pod Wagram, w Wyso
kiem życie kilka dni wśród rozkładających się trupów ludz
kich i końskich przeleżał. Jednem słowem, był to wy
bór opowiadań żołnierskich, mogących najsilniejsze nerwy 
doprowadzić do rozstroju. Przez cały czas trwania tych
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niezwykłych wspomnień, grono starych wiarusów nie ob
jawiło żadną zewnętrzną manifestacyą grozy, przerażenia 
lub współczucia. Siedzieli spokojnie, jak mi mój Ojciec 
opowiadał, zapatrzeni w tę przeszłość straszną i sławną, 
pochyleni ku opowiadającemu, w rękach trzymając taba- 
kiery i chustki do nosa.

Wtem jeden z młodszych rzucił w to grono z naj- 
większem przekonaniem kategoryczne oświadczenie, że to 
wszystko nic w porównaniu z tern, co on sam przeżył. 
— No ! proszę? mów pan — odezwały się głosy ze wszyst
kich stron salonu państwa Januszkiewiczów.

»Dostałem raz rozkaz wyznaczenia z mojego bata
lionu plutonu na służbę w Belwederze, przy W. Księciu«. 
Już po tych kilku słowach zauważył mój Ojciec zaintere
sowanie się treścią tego opowiadania nawet oficerów na
poleońskich, pochylili się więcej jeszcze, aby lepiej słyszeć, 
ten i ów rękę do ucha przyłożył, aby słowa jednego nie uronić.

»Nie potrzebuję panom opowiadać, jak przez kilka
naście godzin każdy podoficer i szeregowiec był z przodu 
i z tylu oglądany, każdy guzik, każda sprzączka z miarą 
w ręku, co do przepisanego położenia swego badaną. 
Czekczery mokre suszyły się na nich, aby w kolanach 
i w kostce dobrze przylegały, nie wolno było już ża
dnemu usiąść, aby kolan nie zginał«.

»Prowadzę mój pluton do Łazienek, melduję się 
u Kuruty (generał-adjutant W. Księcia, zginął w noc 
Listopadową), za chwilę nadchodzi W. Książę z Rożnie- 
ckim, Blumerem, — komenderuję: bacz-ność! o-czy w pra
wo ! — salutuję szpadą, słyszę za mną chrzęst prezento
wanych karabinów jakby jeden mąż, wtem....!! pęka mi 
strzemiączko u lewej nogawicy!!«

I równocześnie ci sami starzy żołnierze, niewzruszeni 
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tamtemi opowiadaniami, podobnemi najstraszniejszym snom 
w malignie, razem niemal krzyknęli: »Jezus Marya!« Za 
prawdziwość tej charakterystycznej sceny ręczę, bo mi ją 
mój drogi Ojciec opowiadał ; maluje ona doskonale ów
czesne pojęcia o służbie, o wartości, jaką przywiązywano 
do zewnętrznego wyglądu żołnierza. Oddaje ona także 
usposobienie dla W. Księcia, nawet żołnierzy napoleoń
skich.

Ogorzali i wysuszeni w dymie bojowym pod Tcze
wem, Wagram, Champaubert i Lipskiem, lekceważyli so
bie W. Księcia napoleońscy jenerałowie, bo nigdy prochu 
nie wąchał, raz tylko z daleka w sztabie głównym pod 
Austerlitz. Niemniej cenili go, jako najznakomitszego in
struktora, srogiego czasem do dzikości, dla polskiego żoł
nierza. Zrozumieli odrazu, w jaką wściekłość wpaść mu- 
siał W. Książę, widząc wyprężonego oficera w paradzie, 
któremu jedna nogawica wyjechała do połowy łydki 
w górę.

W. Książę czuł swoją niższość wobec Chłopickiego, 
Kozietulskiego, Skrzyneckiego, Szembeka, Milberga, So
wińskiego i tylu innych, którzy, jeżeli nie nogi i ręce, to 
w każdym razie dużo swej krwi pozostawili czy to pod 
Arcis sur Aube, czy pod Somo-Sierrą albo Berezyną i bo
lało go to wielce. Oni zaś, ci prawdziwi żołnierze, nie- 
tylko od parady na Saskim Placu, znając to jego słabe 
miejsce, umieli mu w danym wypadku dojechać dotkli
wie. Znaną jest odpowiedź Chłopickiego, gdy W. Książę 
dlatego właśnie, że Chłopicki był jako strategik i do
świadczony żołnierz, najtęższym i najzdolniejszym w tej 
i tak niezwykłej plejadzie wodzów, nie mogąc go ścier- 
pieć, rzekł mu raz podczas defilady jego dywizyi na Sa
skim Placu: »Général, votre division ne sait pas marcher!«
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»Monseigneur ! c’est pourtant de ce pas que nous sommes 
allé de Madrid à Moscou !« (Jenerale, dywizya twoja nie 
umie kroku zachować !« — »Wasza Cesarska Wysokość! tym 
jednak krokiem prowadziłem ją z Madrytu do Moskwy! <).

W dzień Św. Napoleona staruszkowie inwalidzi wiel
kiej armii przywdziewali swoje paradne mundury broni 
i pułków, w których służyli, w miejsce granatowych sur
dutów i kaszkietów na codzień i wykrygowani, prostując 
się resztkami sił, szli z wieńcami lauru na Place Vendôme 
aby je złożyć u stóp pomnika ukochanego cesarza i wodza.

Ja tego nie pamiętam, mój Ojciec jednak często mi 
opowiadał niezapomniane to wrażenie, jakiego doznał, pa
trząc na tę ceremonię. Kilkunastu starców zgrzybiałych, 
zgarbionych, pomimo sztywnego halsztuka, podnoszącego 
par force brodę w górę, z trudnością stawiających kroki 
przy pomocy lasek i kosturów, robili wrażenie nadludzi. 
Kity, olbrzymie pompony i pióropusze na, bez tego, ol
brzymich bermycach, kołpakach i hełmach podwyższały 
ich tak, że pomimo świetnych mundurów drugiego Ce
sarstwa, wszystko przy nich wydawało się nikłem i ma- 
łem. Z komendantem i oficerami, także inwalidami, wśród 
ciżby pełnej czci i pietyzmu dla tych ostatnich z wielkiej 
armii, maszerowali wolno przez Place de la Concorde, Rue 
de Rivoli na Place Vendôme, gdzie na kolumnie, godnej 
Napoleona, stoi on sam, jak żywy, i już nie jako pre- 
tensyonalny Cezar w todze i chlamidzie z laurem na gło
wie, ale taki, jakim oni go znali, w bicornie swoim i skrom
nym szarym surducie.

Mój Ojciec widział ich, gdy skręcali z Rue de Rivoli 
w Rue de Pyramides, i opowiadał, jak na widok tej syl
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wety cesarza, odcinającej się samotnie, na tle nieba, wy
soko ponad Paryżem, jeszcze się prostowali i przygasłe ich 
oczy, z pod krzaczystych brwi zapatrzone, już nic więcej nie 
widziały. Hypnotyzm, w którym lata całe przeżyli, działał 
jeszcze in effigie.

Był między nimi i polski szwoleżer, odbijając swoją 
mazurską, suchą, z wiechowatym wąsem, twarzą. Ogromną 
rogatą ułańską czapę, z fantazyą jeszcze na trzęsącą się siwą 
głowę wsadził na bakier a rajtuzy skórzane miał z tyłu mo
cno łatane. Nic dziwnego; i z krokodylej skóry spodnie nie 
byłyby wytrzymały tarcia od siodła przy marszach tego 
pułku wzdłuż i wszerz Europy.



MOJE LATA DZIECINNE
W WARSZAWIE 1863—1866

PAMIĘTNIK 2



Miałem parę lat, gdy pierwszy raz w życiu, nie umie
jąc jeszcze mówić po polsku, przyjechałem z moją Matką 
na ślub mojej ciotki, Pułaskiej, do Polski, w Kaliskie. 
Ojciec z braćmi moimi, Tadeuszem i Stefanem, został 
w Paryżu. Mgliste obrazy tej, po raz pierwszy widzianej 
ojczyzny, pozostały mi na zawsze w aureoli dziwnego ja
kiegoś uroku. Po gwarnym, pełnym ruchu, światła i co 
najwyżej błotnym w zimie Paryżu, nic dziwnego, że pierw
szy raz widziana piękna, mroźna i śnieżna zima w obra
zach tych przeważa. Więc ciche, wielkie lasy, okryte oki- 
ścią, korowody sań, pełnych ciepłych futer i troskliwych 
rąk, tulących mnie przed mrozem, wielkie oświecone dwory 
z kolumnami, w nich mnóstwo pań w balowych strojach, 
i kandelabrów z jarzącemi świecami. Olbrzymie stoły 
w ogromnych salach, srebrne serwisy i zastawy. Jak pó
źniej dopiero zrozumiałem — były to przyjęcia w rodzinie 
i w sąsiedztwie, z okazyi wesela. Moja, tak wyjątkowo 
piękna Matka, ze swoim małym Paryżaninem, była najmil
szym gościem, więc może dlatego ta, pierwszy raz wi
dziana Polska pozostawiła mi wrażenie jakiejś cudnej, bia- 
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lej krainy, gdzie 
wszyscy są bardzo 
dobrzy, a cukier
ków, konfitur i le- 
gumin ogromnych 
więcej, niź w Pa
ryżu. Tam, w uko
chanych Siąszy- 
cach, siedziałem 
pierwszy raz na ży
wym koniu, na pię
knym, siwym »Per- 
kunie«,wierzchow
cu mego dziadka, 
pana Wojciecha 
Gałczeńskiego, już 

nieżyjącego wtenczas. Trzymał mnie przed sobą koniuszy 
Waśko, o którym, powróciwszy do Paryża, cuda opowia
dałem moim braciom. Od niego nauczyłem się pierwszych, 
najpotrzebniejszych kawalerzyście słów w języku polskim. 
Z najgłębszem przekonaniem tłómaczyiem braciom, gdy 
zaprzągnięte cztery krzesła nie chciały, pomimo trzaskania 
batem, ruszyć z miejsca: »Dis seulement psiakrew ou psia- 
kita, tu vas voir comme elles vont marcher, c’est Waśko 
qui le disait toujours«.

Wkrótce potem poznałem moją ojczyznę lepiej, tym 
razem, jako krainę smutku i przygnębienia. Rodzice moi 
opuścili Paryż w przededniu Styczniowego powstania, aby 
osiąść w Warszawie. Dom, w którym zamieszkaliśmy, pa
miętny jest dla mnie tak silnemi wrażeniami, że do dzi
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siaj jeszcze chwile te żyją w pamięci. Dom ten stoi je
szcze w niczem niezmieniony, pomimo źe leży w centrum 
Warszawy. To ta żółta kamienica w stylu cesarstwa 
na rogu alei Jerozolimskiej i Nowego Światu. Ile razy 
przechodzę tamtędy, zawsze spoglądam na zardzewiały 
balkonik, z którego dziećmi, z Tadeuszem, moim bliźnia
kiem, rozszerzonemi z grozy oczyma przypatrywaliśmy się 
tragicznemu życiu ówczesnej Warszawy. Później, gdy do
rosłem, uprzytomniając sobie historyę Warszawy, przysze
dłem do przekonania, że tylko dwa miasta w Europie prze
chodziły przez takie konwulsye, to jest Warszawa i Paryż. 
Gdy Paryż miał noc św. Bartłomieja, la Terreur, wkroczenie 
wojsk św. Przymierza, rewolucyę, inwazyę pruską i ko- 
rpunę Warszawa miała Szwedów, potem powstanie 
Kościuszkowskie, Napoleona, rządy W. Księcia Konstan
tego i Nowosilcowa, noc Listopadową, powstanie, szturm 
Paskiewicza i powstanie Styczniowe. I jak tamto miasto, 
pomimo wszystkiego, jest wielkiem ogniskiem geniuszu lu
dzkiego, tak Warszawa koncentruje w sobie żywotność 
organizmu narodowego, niezachwianą wiarę w lepszą przy
szłość i niesłychaną fantazyę w największej opressyi.

Herby Paryża i Warszawy są nawet podobne: tam 
na wzburzonych falach, miotany burzą okręt — w her
bie Warszawy na tychże falach syrena z tarczą i mie
czem. Piękna francuska dewiza: »Fluctuat nec mergitur«, 
przynależy obu tym niezwykłym stolicom ducha ludz
kiego.

Czarne suknie, przytłumione rozmowy, ostrożności 
ustawiczne, czy kto nie podsłuchuje, ulice tak puste, źe 
turkot dorożki wieczorem już wywoływał niepokój.

Rodzice wyszli. Dzień ciepły, kwietniowy. Byliśmy 
z Tadeuszem sami w domu, gdy raptem od placu Trzech
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Krzyży doszedł nas jakiś dziwny hałas: tętent koni po 
bruku i przeciągłe jakieś wrzaski, skandowane wystrzałami. 
Wybiegamy na balkon. Pusty przed chwilą Nowy Świat 
pełen, aż het ku Wiejskiej, jakichś dziwnych jeźdźców. 
Na głowach olbrzymie baranie papachy, różnokolorowe 
źupany, maleńkie, krótkonogie konie. Na kulbakach skó
rzane poduszki czynią sylwetę odrębną, koń mały tuż przy 
ziemi, a kabardyniec gdzieś wysoko. Pędzą po bruku 
co konie wyskoczą, jedni szaszkami machają, trzymając 
w wyszczerzonych zębach kindźały, drudzy palą z pisto
letów.

Od świetnej, pełnej galanteryi, armii francuskiej dru
giego cesarstwa, której jeszcze pełne były nasze oczy, kon
trast tej jazdy utkwił mi tak w pamięci, że pisząc to, za
ledwie chcę wierzyć, że nie miałem więcej nad pięć lat, 
gdy to widziałem. Sotnia po sotni grzmi pod naszym 
balkonem, ogromna chorągiew biało-żółta łopoce nad niemi. 
Polecieli ku Krakowskiemu Przedmieściu.

Babka nasza mieszkała na ulicy Śto-Krzyskiej. Z okien 
jej mieszkania widać było ogród pałacu Zamojskich. Idąc 
do niej z naszą boną, Karpińską, byliśmy zaledwie kilka
dziesiąt kroków od pałacu, gdy z piętra, zamieszkanego 
przez akademików, rzucono bombę na Namiestnika hr. 
Berga. Huk, dźwięk szyb potłuczonych i krzyki rannych 
mieliśmy zaledwie czas usłyszeć, bo przytomna stara Kar
pińska porwała nas obu i wpadla w ulicę Śto-Krzyską do 
bramy domu naszej babki. Szczęśliwie uniknęliśmy czer- 
kiesów.



23

Nazajutrz z okien domu Karasia, gdzie mieszkali zna
jomi moich rodziców, patrzyliśmy z przerażeniem na wielką 
kupę dymiących popiołów u stóp pomnika Kopernika, oto
czoną kordonem. Okna pałacu Zamojskich z powyrywa
nemu ramami patrzały także na te zgliszcza. W dymie, ciągną
cym się smugami, dopalały się resztki pamiątek po Szope
nie, jego fortepian i listy do matki, wyrzucone przez okno.

Nie było niemal tygodnia tej smutnej wiosny, aby 
który z wujów albo stryjów naszych nie zjawiał się nagle 
w domu rodziców. Ku naszemu zdziwieniu każda taka 
wizyta teraz zostawiała Matkę naszą we łzach a Ojca oso
wiałego. To wujowie i stryjowie moi, ekwipując się do 
powstania, przychodzili się żegnać. Młodzi i dzielni, szli na 
nędzę i tułaczkę po lasach, bo jakżeż im,, szlachcie, siedzieć 
było w domu, kiedy poszli rzemieślnicy i chłopi. Bili się 
z animuszem i fantazyą kawalerską, gdzie się dało, ale dwóch 
tylko wróciło do swoich. Leon Kossak ciężko ranny, zo
stał zesłany na Syberyę, skąd wrócił schorzały po sie
dmiu latach. Czesława Pułaskiego dobito na pobojowisku.

W tym to czasie przenieśli się moi rodzice z No
wego Świata na Leszno, do domu Brodowskich. Praco
wnia mego Ojca była na parterze, mieszkanie zaś na pierw- 
szem piętrze.

Były to najgorsze czasy. Powstanie upadało. Szubie
nice stawiano dla przykładu nietylko na stokach cytadeli, 
ale już na placach publicznych. Zdarzało się więc, że albo 
u wylotu Żabiej na plac Bankowy, albo Bielańskiej na 
plac Teatralny, fartuch albo peleryna Karpińskiej niespo
dziewanie okrywały nam głowy i, nim mieliśmy czas spoj
rzeć na to straszne widowisko, zawracała nas z powrotem 
na Leszno, do domu.

Codzień prawie służba znajomych albo krewnych
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wpadała z wieścią, »że naszego pana wzięli dziś do cy
tadeli«. Denuncyacye i aresztowania stały się strawą co
dzienną.

Nastrój ogólny doszedł wprost do rozpaczy. W tych 
to czasach nabrałem najgłębszego kultu i szacunku dla 
polskich kobiet. Nie sądzę, aby moja bliższa i dalsza ro
dzina była pod względem hartu ducha, spokoju i rezy- 
gnacyi jej kobiet bogatszą od każdej innej, równie rdzen
nie polskiej, a w mojej widziałem tylko takie.

W tym czasie Ks. Napoleon Bonaparte miał w izbie 
deputowanych w Paryżu gorącą mowę za sprawą polską. 
Nie wiem, czy to emigracya, czy też Rząd Narodowy 
prosił mojego Ojca, aby wykonał obraz większych roz
miarów, mający być dowodem wdzięczności Polaków dla 
księcia Napoleona za tę mowę.

Mój Ojciec, nie dbając, czem to groziło, wziął się 
natychmiast do dzieła i wykonał wielką akwarelę, przed
stawiającą wyjście oddziału Taczanowskiego z Pyzdr w Ka- 
liskiem. Dla mnie akwarela ta jest arcydziełem, wisi ona 
w Paryżu w Musée Napoléon i niepoślednie tam miejsce 
zajmuje. Wszystko tam wzięte z życia i prawdziwe, syl
weta tego starego miasteczka, i starszyzna, jadąca na czele, 
i szeregowi, między nimi ksiądz Rafał kapucyn w ha
bicie i słomianym kapeluszu a z dubeltówką na plecach; 
panie w powozach spłakane, moja babka i ciotki, Pułaska 
i Wyganowska, żegnają się z młodymi mężami, a małe 
chłopaki wiejskie, uginając się pod ciężkiemi widłami, cią
gną także na wojnę.

Były to czasy najgorsze, aresztowania doszły do ze
nitu. Mój Ojciec zrobił na prośbę swoich przyjaciół przy
najmniej to ustępstwo, że po robocie w pracowni, kazał 
zamykać obraz w łazience.
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Kto chce wyjść na ulicę, musi mieć legitymacyę, 
a wieczorem do tego jeszcze latarkę przyczepioną do pal- 
tota. Po domach wszyscy skubią szarpie albo szyją bie
liznę dla powstańców i zesłanych na Sybir. W przyciszo
nych rozmowach, obijają się o nasze uszy dziwne na
zwy: Nerczyńsk, Jakuck, Archangielsk, Semipałatyńsk. W głu
chej ciszy wieczornej turkot paru dorożek... wiemy już 
wszyscy, nawet my dzieci, co to znaczy. Wiemy, że w tych 
dorożkach oficer, żandarmi i denuncyant, że kilkanaście 

kroków przed domem, do któ
rego jadą, staną naraz wszyst
kie dorożki, i że w mgnieniu 
oka okna pierwszego albo dru
giego piętra zaświecą. W ka- 
żdem tyłem do ulicy stanie 
żandarm, trzymając w obu 
rękach przyniesione ze sobą 
świece. Olbrzymie te ciemne 
kandelabry, nie ruszą się aż 
do skończenia rewizyi. Tym
czasem oficer rewiduje wszyst
ko, a służba i dzieci w swo

ich pokojach pod strażą odkomenderowanych do tej funk- 
cyi, a nie dających im się ruszyć z miejsca żołnierzy.

Pewnego wieczoru, uściskawszy rodziców na dobra
noc, zostawiliśmy ich przy stole w jadalnym pokoju smu
tnych i niespokojnych. Przy dochodzącym do naszego 
dziecinnego pokoju szmerze samowaru i tykotaniu zegara, 
zmówiwszy pacierz, położyliśmy się spać. Zaledwie ka
miennym, dziecinnym snem zasnąłem, zbudziło mnie wra
żenie, że ktoś ostrożnie siadł na mojem łóżeczku. Otwie
ram na pół oczy i widzę przy świetle lampki nocnej żoł-



nierza w szynelu i w czapce, z karabinem z nasadzonym 
bagnetem. Siedzi na mojem łóżku i, patrząc na mnie, daje 
mi znak palcem do ust, abym cicho leżał. Z jadalnego 
pokoju światło tak samo dochodzi, samowar mruczy tak 
samo i zegar tykoce, to chyba mi się śni. Otwieram 
oczy szerzej... siedzi i patrzy na mnie... Ostrożnie wysu
wam głowę, patrzę na łóżko Tadeusza... i na niem taki 
sam piechur siedzi.

Rewizya! jak zwykle. Weszli niespodzianie bez dzwon
ka, bez pukania, rodzicom z miejsc ruszyć się nie pozwo
lili. Oficer, z lodowatą grzecznością, poprosił Ojca o klucz 
do pracowni, Matkę zaś o klucz od biurka. Przerzucili 
wszystko, przeglądnęli i przetrzęśli papiery i listy, nawet 
pakiet listów, pisanych przez mego Ojca do Matki, jako 
narzeczonej; do jednej łazienki nie weszli, a tam właśnie 
był ów karygodny obraz.

Widocznie, patryotka Marysia, wpuściła kiedyś pod 
nieobecność moich rodziców swoich przyjaciół zaufanych 
do domu, aby im ten »cudny« obraz pokazać i albo się 
któryś wygadał w warstacie, albo denuncyował, wymie

t
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niając pracownię, jako miejsce, gdzie obrazu szukać 
należy.

Zaczynają się masowe wysyłki. Etap po etapie ¡od
chodzi z Pragi. Młode, inteligentne głowy ostrzyżone po 
żołniersku, na nich płaskie rekruckie czapki i szynele, brzęk 
kajdanów, płonące egzaltacyą oczy, naokoło na wysokich 
kulbakach kozacy w papachach zdzierają pyski kosmatym 
chmyzom i sypią komplementami od sukinsynów, ciortów 
i mierźawców. Długie bez końca piki przy strzemieniu, 
w ręku nahajka. Przez świeżo otwarty żelazny most na 
Wiśle, mknie dorożka za dorożką ku Pradze. Matki, żony, 
narzeczone jadą zobaczyć może po raz ostatni i poże
gnać swoich skazanych.

Moi rodzice jadą także żegnać stryja mojego, Leona 
Kossaka, rannego ciężko pod Batoźem w oddziale Lele
wela Borelowskiego i skazanego po wyjściu z lazaretu na 
Sybir.

Równo z dorożką, boso, bez czapki, w fartuchu skó
rzanym, spłakany leci chłopiec; widocznie wymknął się 
majstrowi z terminu. »Gdzie lecisz chłopcze! ?« »Ojca mi 
biorą« — przez łzy odpowiada. — »Siadaj na kozioł« - 
krzyknął mój drogi Ojciec.

W roku 1863 oddano nas do gimnazyum. Były to 
ostatnie już lata polskiego języka wykładowego w szkołach 
warszawskich. Nasze było III, na placu Trzech Krzyżów, 
dyrektorem był Pankiewicz, prefektem Zaleski, profesoro
wie: Rogalski, Roman, innych nie pamiętam, gremium to 
do dziś dnia widzę, nacechowane poważną jakąś życzli
wością i spokojem.
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Podobieństwo moje z moim bratem bliźniakiem do 
dziś dnia trwające, a będące nam później w życiu źró
dłem tylu zabawnych epizodów, wyzyskałem wtenczas dla 
»miłości sztuki ;. Zamiast słuchać, co profesor wykładał, 
gryzmoliłem zawzięcie batalie, konie, centgardów i kiras- 
syerów. Wywołano do tablicy Tadeusza Kossaka, to trą
całem mego brata, aby szedł; wywoływano zaś Wojcie
cha, to tak samo trącałem go, aby szedł za mnie odpo
wiadać, a choć tylko o pól godziny byłem starszy od 
niego, niemniej dostateczną była dla mego brata powaga 
mojego starszeństwa, aby nie protestować. Manewr ten 
dość długo mi się udawał, zanim prefekt wpadł na myśl 
przesadzić nas do innych ławek zosobna.

Mam w oczach, jakby to kilka lat temu było, obok 
kościoła św. Aleksandra, karetę żółtą, otoczoną konwojem 
ogromnych kirassyerów na wielkich karych koniach. Sie
dział w niej stary olbrzym z wielką, smutną twarzą. By
liśmy przyzwyczajeni już do konwojów, otaczających ka
rety albo »perelotki« namiestników, policmajstrów, gene- 
rałgubernatorów, czy to czerkiesów, czy dońców, a jednak 
ten pozostawił mi wrażenie, mnie dziecku, co ani o »czer
wonych« ani o »białych« nic nie wiedziałem, dziwnego 
tragizmu. Wszystko było ogromne, a przerażająco smutne. 
Dziś wiem, że salutując wyprężeni w naszych granato
wych ze srebrem mundurkach i kepi, patrzyliśmy, nie ro
zumiejąc, na tragedyę źle pojętych najlepszych chęci, wiel
kiego rozumu stanu, tak nam wtenczas potrzebnego, zmar
nowanego dla sprawy publicznej, jednem słowem, na 
margrabiego Wielopolskiego.

W roku 1867 wprowadzono do gimnazyów war
szawskich język wykładowy rosyjski. Moi rodzice dla wy
chowania nas w szkołach polskich, przenieśli się na stały 
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pobyt do Krakowa. Warszawa straciła tego, co w naj
cięższych jej chwilach najdroższą, najczystszą polską sztuką 
podnosił jej serce, dodawał w każdym zeszycie »Tygo
dnika [Ilustrowanego« fantazyi, chwałą przeszłość naszą 
otaczając, a zasłużony ten dziennik ¡Ilustrowany postawił 
na niebywałej wysokości.



KRAKÓW



W 15-tym roku życia pozwolił mi mój drogi Ojciec, 
ze względu na moją wyjątkową pasyę czytania i kształ
cenia się, byleby to tylko nie była greka i matematyka, 
wystąpić z gimnazyum a za to wpisać się do szkoły 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Drogi i mądry mój prze
wodnik chcial, i miał w tern najzupełniejszą racyę, abym 
przez ten rok przyzwyczaił się oddychać atmosferą tak 
różną od tej, jaka panuje w gimnazyach, a dopiero po
tem wysłać mnie zagranicę.

Różnica bowiem między taką szkołą Sztuk Pięknych 
a każdym innym zakładem naukowym jest ogromną. Tego 
samego wieku młodzież tu i tam. W gimnazyum rygor, 
cisza, punktualność koszarowa, wiszące, jak miecz Damo- 
klesa, nad każdą głową półroczne klasyfikacye. Surowość 
obyczajów a konduita pod kontrolą księdza katechety.

W szkole Sztuk Pięknych wolność co do frekwen- 
cyi, prawie jak na uniwersytecie. Główny przedmiot wy
kładowy alfa i omega wiedzy malarskiej: to nagie ciało — 
naprzemian jeden tydzień akt kobiecy, jeden męski — przy 
robocie żadnego nadzoru, koncepty i wesołość, palenie 
tytoniu, tam tak srodze karane, tu dozwolone zupełnie. 
Nie potrzeba dodawać, że gdy na podium stała ładna 
dziewczyna, to frekwencya była większa — ani jednej nie- 
zajętej sztalugi nie było.

PAMIĘTNIK. 3
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Równocześnie ze mną wstąpili do szkoły krakow
skiej Jacek Malczewski i Kazimierz Pochwalski. Uprzywi
lejowani przez los, bośmy wszyscy trzej mieli domy ro
dzicielskie, poznaliśmy pierwszy raz polską »boheme«. 
Oczom naszym nie chcieliśmy wierzyć, patrząc na tę nę
dzę większości kolegów, nic nie wpływającą na ich fan- 
tazyę i humor.

Mieszkali gremialnie »w norze«; była to na wpół 
rozwalona lepianka na Kleparzu, gdzie przez dach nizki 
i dziurawy na ubitą z gliny podłogę deszcz przeciekał. 
Wicher zwiewał popiół, a czasem, gdy było paliwo, i iskry, 
z komina na tapczany ze słomy. Był jakiś stolik i ławka, 
zresztą cztery kąty, a komin z okapem czarnym od sadzy, 
piąty. Jedynem źródłem zarobku tej młodzieży było retu
szowanie fotografii w zakładzie fotograficznym Rzewu
skiego. Płacono centa za retuszowanie wizytowej (co naj
mniej 20 minut benedyktyńskiej pracy z pomocą lupy), 
cztery centy zaś od gabinetowej. Przez dwa dni można 
było kilkadziesiąt centów zarobić i podjeść. Wracano 
wtenczas do szkoły zaraz, a skoro tylko począł głód znowu 
kiszki skręcać, szło się retuszować nanowo. Wy wszyscy 
szczęśliwi, wchodzący do zakładu pana Walerego, wy, 
piękne panie, wystrojone do fotografii, wy panowie w kon- 
tuszach i frakach, orszaki weselne i rozkochane pary na
rzeczonych, czy pamiętacie z głębi suteren na wysokości 
stóp waszych wzniesione ku wam biedne, zmęczone oczy 
i wychudzone blade twarze, pochylone nad deskami, na 
których przypięte fotografie? To była młoda sztuka pol
ska. Wielu z nich wybiło się i nazwiska ich są dziś głośne, 
ale iluż z nich bieda zjadła.

Między retuszującymi u pana Rzewuskiego było dwóch,
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którzy później złoto garściami sypali, z cesarzami i arcy- 
książętami polowali. Nim jednak do tego doszło......

Święto, któreś z uroczystych, zdaje się Boże Narodzenie, 
bo jak przez mgłę pamiętam kwiaty z mrozu na połatanych 
szybkach krzywego okna. Ukrainiec, Łoś, w bardzo podruto- 
wanym garnku warzy mamalygę — Koniuszko z rzeźbiarzem 
Celińskim obracają na rożnie, zaimprowizowanym ze starego' 
floretu, coś podobnego do zająca. Reszta na tapczanach, sie
dząc lub leżąc, śpiewa i deklamuje. Z tumanem pary mroźnej 
zjawia się ze służącym, dźwigającym kosz tęgo wypchany 
chlebem i wędliną, jeden z nas szczęśliwych, mających 
dom rodzicielski. Dobry humor dochodzi do zenitu. Pija 
zdrowie pamiętającego o święcie kolegi, wkońcu zaś ho
norują go pierwszą łyżką dymiącej mamałygi i kawałkiem 
combra. Pieczyste to, jeszcze tego samego zimowego 
ranka, skradało się tygrysim krokiem po dachu za wró
blami!... Zdradliwie przynęcone kawałkiem starej słoniny, 
wlazło na swoje nieszczęście do nory, gdzie jedno ude
rzenie pałki rzeźbiarza Kurzawy przerwało pasmo jego 
żywota...

Łuszczkiewicz był bezsprzecznie doskonałym dyre
ktorem tej szkoły, chociaż bez żadnego talentu, jednak 
niepospolitej inteligencyi i estetycznego wykształcenia. Na 
klasycyzmie wychowany, nie upierał się przy nim, nato
miast kochał rysunek i »światłocień«. Teoretycznie, jako 
wykładający czy to anatomię czy historyę sztuki, czy też 
perspektywę, był zajmującym i przystępnym. Szkoła ta 
była tak marnie wtedy wyposażoną, że on sam reprezen
tował cale gremium profesorów. Największą jednak zasługą 
Łuszczkiewicza było to, że nie mając żadnej indywidual
ności malarskiej, pozostawiał każdemu zdolność patrzenia 
się na naturę własnemi oczyma. Tak jak wszyscy ucznio
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wie Matejki byli zmanierowani już w szkole i nie po
zbędą się tej choroby, tak znowu z pośród uczniów 
Łuszczkiewicza, których daleko większy poczet dostanie 
się do Panteonu sztuki polskiej, jeżeli się który zmaniero
wał, to już tylko z braku talentu i indywidualności.



MONACHIUM



Po roku »malarni krakowskiej« zawiózł mnie mój 
ś. p. Ojciec do Monachium, gdzie oddał mnie w opiekę 
całej plejadzie starszych malarzy, jego, bez wyjątku, przy
jaciół i admiratorów. A była to kompania, jakiej dziś tru
dno znaleźć, należeli bowiem do niej artyści tacy jak 
Maks Gierymski, Brandt, Witkiewicz, Chełmoński, Cza- 
chórski; mniej znani, mniej utalentowani: Małecki, Ku- 
rella, Streit, Kozakiewicz. Najmilsi koledzy i towarzysze, 
pozbawieni zazdrości zawodowych. Ta grupa starszych 
nazywała się »Sztabem«, za nim ciągnęła cała rzesza mło
dych i garnęła się po pracy do ich towarzystwa: Kowal
ski, Piątkowski, Kostrzewski (syn), Czachórski (młodszy), 
Rożen, Ajdukiewicz, Łoś, Piechowski, Szwoynicki, Pio
trowski, Pociecha i t. d. Harmonia była przedziwna, starsi 
byli naprawdę życzliwi młodym, a młodzi to odczuwali. 
Ile razy później widziałem młodzież mającą tyle właśnie 
za sobą zasługi, ile my jej mieliśmy wtenczas, a może 
nawet mniej, traktującą zasłużonych starszych malarzy za 
baj-bardzo, wspominałem wtenczas tę zdrową atmosferę 
koleżeństwa dwóch generacyi, z jaką się już nigdy potem 
nie spotkałem. Dwa razy na dzień schodzili się wszyscy 
w komplecie po obiedzie na kawę do »Café Carlsthor«, a wie-
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czorem, na bilard, do »Café Tambozzi«. Duszą i centrum 
był Józef Brandt, wtenczas jeszcze nie żonaty, jak zresztą 
wszyscy, nawet starsi. Że to obcowanie ze starszymi ko
legami miało wielki dodatni wpływ na nas młodych, to ,
się samo przez się rozumie. Było to przed krachem wie
deńskim, a równocześnie z wzrostem olbrzymich fortun 
amerykańskich. Obrazy szły masami. : Die polnische Land
schaft«, to określenie, do dziś dnia pokutujące po Kunst- 
händlerach monachijskich, wtenczas się narodziło. Ktokol
wiek i jakkolwiek malował, byleby horyzont był płaskim 
a niebo szarem, to, jeżeli w dodatku okraszone to je
szcze było paru wilkami interes był pewny. Niezmierne 
masy tych »Landschaftów« wywieziono do Ameryki. Wielu 
przewidujących, starszych malarzy, zapewniło sobie przez 
tych parę złotych lat do śmierci spokój materyalny. Czy 
to były »złote czasy« dla sztuki, to inna rzecz; myślę je
dnak, że prawdziwe talenty nic na tern nie ucierpiały. — 4
Widziałem fakt, który najlepiej posłużyć może za dowód, 
do jakiego stopnia mało było potrzeba wiedzy technicznej, 
aby sprzedawać swoje dzieła:

Oto przyjechał między innymi do Monachium młody 
Ukrainiec, Łoś (ś. p.). Przyjechał się uczyć — z farbami 
olejnemi nigdy nie miał do czynienia, tylko z akwarelą.
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Widząc, że wszyscy obrazy : popełniają« i sprzedają, przy
szedł do przekonania, że szkoda czasu na akademię, wziął 
się i on do obrazów. Namalował więc obraz olejny, trak
tując farby większą lub mniejszą ilością oleju, stosownie 
do jasności lub siły tonu, sądząc w swej naiwności, że 
to tak samo jak z akwarelą. Widziałem ten obraz. Pa
miętam, jak serdecznie śmialiśmy się w pracowni po
czciwego ukraińca, zafrasowanego naszą młodą wesoło
ścią. Ale obraz zaraz sprzedał. »Es war halt eine polni- 
sche Landschaft«.

Ja, na życzenie mego Ojca, nie wychodziłem niemal 
z Akademii. Przez dwa lata rysowałem Olimp, naprzemian: 
Wenery, Apollinów, Nioby, Herkulesów, Laokoonów, to 
znów żyjące modele, codzień wieczorem akty męskie i ko
biece. Mistrzem moim był Striehuber, typ niemieckiego 
profesora, niestety zanikający. Nie znal on nienawiści ra-►

«
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sowej zdolnych, młodych Polaków tak samo kochał, jak 
młodzież niemiecką. Jemu podobni stworzyli kulturę nie
miecką.

Oprócz Francyi, wszystkie nacye miały w Akademii 
tej swoją młodzież. Najwięcej temperamentu i zapału mieli 
Polacy i Węgrzy. Czesi i Bawarzy przeważnie zapijali się 
Spaten albo Hofbraü, a sztukę w trzeźwiejszą porę, więc 
rzadko, uprawiali. Piwo bawarskie ciężkie, ogłupiające sku
teczniej niż Ren — przedziela te dwie kultury: gallijską 
od germańskiej ; weszło w krew narodu i jako usypia
jący pierwiastek krąży w żyłach młodzieży niemieckiej.

Widziałem jubileusz wielkiego Kaulbacha, a potem 
wielki komers... wszystkich korporacyi studenckich, z ca
łym tym śmiesznym aparatem ostróg, rapierów, beretów 
ze strusiemi piórami, dragońskich rękawic i kirassyerskich 
butów. Przy świetle smolnych pochodni wyglądało to nie 
bardzo mądrze, ale dekoracyjnie. Za to nad ranem tacza
jąca się po ulicach młodzież, bełkocąca idyotycznie, poty
kająca się o długie rapiery, pozostała mi nazawsze w pa
mięci, chociaż nie było to jeszcze tak wstrętne jak Zie
lone Świątki w Grosshesselohe pod Monachium. Las so
snowy smutny, bez podszycia, ani paproci ani jeżyn, na
wet igliwie zasypane papierami zatluszczonymi, brudnymi. 
Na sękach wiszą kamizelki przepocone, surduty i damskie 
kapelusze. Wśród rumowiska potłuczonych, glinianych ku
fli, leżą pijane cale rodziny, począwszy od grubego papy, 
leżącego brzuchem do góry a głowę spoconą przed mu
chami chustką do nosa zakrywającego - wszystko pijane : 
pijana matka, pijane nawet dzieci. Jeszcze gorsze pijane 
zakochane pary, i niemieckie »tendresses en public , zionące 
piwem i ementalerem.

Kilku zdolnych kolegów zabrało nam to piwo prze-
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klęte — zapili się doszczętnie. — Znienawidziłem je i od 
tego czasu nigdy piwa nie pijam.

Natomiast w Monachium pokochałem całą duszą 
muzykę. Było jej tam dużo i bardzo wytwornej a z ma- 
trykulą akademicką wstęp do opery na tanie miejsca i na 
koncerta filharmonii był niezmiernie tani.

Opuszczałem Monachium bez cienia żalu, ale z do
robkiem wiedzy, którego wartość po latach doświadczeń 
malarskich dopiero oceniłem.



SŁUŻBA WOJSKOWA



Wzmiankuję ten okres mojego życia, bo odgrywa on 
w ewolucyi mej duszy malarskiej decydującą rolę. Idąc 
za radą Ojca, przez cały czas mojego pobytu w Aka
demii monachijskiej, nie odrywałem się od studyów, nie 
puszczałem się na malowanie tak nęcące der »polnischen 
Landschaften«, z wilkami na śniegu albo jednokonną 
biedą po błocie, i nie myślałem zupełnie o kierunku, jaki 
sobie obiorę. Służba wojskowa w ułanach, w pułku rdzen
nie polskim, bo krakowskim, odkryła we mnie zapalo
nego żołnierza. Jeźdźcem byłem dobrym od urodzenia, 
jak każdy Polak, pełnej krwi. Pułk mój, w jedenaście lat 
po wojnie austro-pruskiej, gdy do niego wstąpiłem, miał 
wielu oficerów i podoficerów, uczestników wojny z 1866 
roku. Nawet koni wiele było jeszcze w pułku, znających 
znoje wojenne, jednak wyłącznie tylko siwych, coby dowo
dziło, że staropolskie przysłowie: Kto nie miał siwego, nie 
miał dobrego«, jest odwieczną prawdą. I mnie szef szwa
dronu dał siwego, hreczką już dobrze posypanego, raso
wego konia. Chodził pod trębaczem do szarży, pod Na- 
chodem, Kóniggratzem i Oświęcimem, nazywał się Kozak«. 
Doświadczenie, znajomość komend^ i sygnałów trąbki, ta
kiego osiwiałego w służbie weterana, jest zdumiewającą, 
ale bo też polski materyał kawaleryjski w ludziach i ko- 
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niach, jest jedynym na świecie. Wolny od szowinizmu, 
to co mówię, słyszałem z ust obcych a kompetent
nych, w otoczeniu tak samo cesarza Franciszka Józefa, 
jak i cesarza Wilhelma. Pułkownicy austryaccy, dostając 
pułk galicyjski pod swoją komendę, osiągają swój ideał, 
i nie znajdzie się ani jeden, bez względu na jego sympa- 
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tye rasowe, któryby mi w tern, co mówię, zarzucił prze
sadę.

Gdy wstąpiłem do pułku, nowa organizacya wcho
dziła dopiero w życie; poznałem polskiego żołnierza ta
kim, jakim był pod Wagram, Somo-Sierrą i Wawrem, 
to znaczy, po kilkunastu latach służby czynnej.

Przepyszny to typ żołnierza: wichry, mrozy i skwary, 
dają mu gorącą, bronzową patynę i wysuszają z tłuszczu, 
energia i determinacya wysuwa szczękę. Płowieje was 
mazurski, baczność roztwiera oczy, słuźbistość prostuje 
plecy, koń daje giętkość i zręczność.

Zastałem w pułku jeszcze K. K. tradycye: bezdenną 
pogardę dla elementu cywilnego, wielkie mniemanie o wyż
szości armii ponad wszystkie stany i zupełny zanik poczu
cia narodowego.

Z nową organizacya, z uznaniem języka ojczystego, 
pozwalającem nawet podoficerowi odpowiedzieć po pol
sku albo po węgiersku samemu cesarzowi, jeżeli po nie
miecku nie umie, przebywanie pułków w swoich okręgach 
poborczych i liczniejszy zastęp oficerów Polaków, zmienił 
ten stan rzeczy niezmiernie szybko.

Typem starego pokroju, był pan wachmistrz Sidor, 
czy Mazur, czy Rusin, nikt, i on sam pewnie nie wiedział; 
polszczyzna jego była skalaną wielce, ale co za żołnierz 
i co za typ! Na piersi medal za odwagę w bitwie, przez 
policzek cięcie szabli huzara pruskiego, na czole brózda 
po kuli włoskiej czy francuskiej, pyszny, sumiasty wąs, 
i tak marsowo dzielna postać, że nawet, gdy okropnym 
swoim językiem huknął: »Panu rotmistrzowi, melduję po
kornie, co śkadrona śtelowana«, było w tern takie woj
skowe zacięcie, każdy ruch tak pełen żołnierskiej spraw
ności, że raczej żal nas ogarniał, nas młodych, że ten je- 

4*
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dyny materyał na świecie, wysługiwał się gdzieś pod nie
bem włoskiem, obcym, zatracał swoją mowę ojczystą, a za 
to rozmaite kule ryły w nim brózdy.

Dziś, pan wachmistrz Chmura, albo kapral Sroka, 
jest równie doskonałym żołnierzem, ale mówi czystą polsz
czyzną, sercem i duszą jest w Bronowicach albo Mogi
lanach, gdzie jego zagroda — w kantynie czyta trylogię 
pana Henryka na głos, słuchającej go w najwyższem sku
pieniu rzeszy podoficerów. — Dzieje i czyny wachmistrzów 
z XVII. wieku, srogiego Luśni i służbistego Soroki, pory
wają wachmistrzów z tej samej krwi i tych samych kości, 
ale z XX. wieku, ucząc ich pięknego polskiego języka i hi- 
storyi ojczystej.

Moje podobieństwo z bratem bliźniakiem stało się 
w wojsku źródłem niewyczerpanych, tragikomicznych epi
zodów. Jeden z zabawniejszych przytrafił się, gdyśmy 
obaj zostali podporucznikami. Mój brat, służył stale w uła
nach, ja zaś, jako oficer rezerwowy, byłem powoływany 
tylko peryodycznie do pułku. Pierwszy pułk ułanów (okręg 
krakowski), jest jednym z najprzedniejszych pułków ka- 
waleryi austryackiej i dostaje się zwykle pułkownikom ty
tułowanym, o historycznych nazwiskach. Zdarza się je
dnak czasem, że kandydat na pułkownika tego świetnego 
pułku, jeszcze nie jest dojrzałym w randze, i że trzeba 
prowizoryum jakieś tymczasowo urządzić, aby w danej 
chwili, gdy kandydat dojdzie do awansu, módz mieć pułk 
dla niego wolnym. Prowizoryum takie, to zwykle jakiś 
nietytułowany pułkownik, którego się bez ceremonii, gdy 
tamten »cavalier« ma nareszcie swój patent, pod jakim
kolwiek pretekstem posyła na pensyę.

Zaznaczam, że od tego czasu wszystko to znacznie 
się zmieniło, czego dowodem, że na dwadzieścia parę
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korpusów armii, jeden jedyny tylko ma za komendanta 
arystokratę, hr. Auersperga, zresztą wszystkie bez wyjątku, 
nie szlachtę z urodzenia.

Owego czasu« pułkownikiem, zresztą bardzo dziel
nym i gentlemanem skończonym był niejaki K... Arysto
kratyczny kandydat, hr. N. został właśnie pułkownikiem, 
szło więc .teraz o pretekst, aby usunąć w zacisze domowe 
pułkownika K.

Pod pozorem wizytacyi pułku, przyjeżdża do Kra
kowa naczelny inspektor kawaleryi, hr. Pejacsevics. Pyszny 
typ, suchy, o drapieżnej głowie jastrzębia, jedno oko i pól 
twarzy zakryte czarną przepaską, pod którą sroga blizna 
od szabli huzara pruskiego. Prawy rękaw pusty podpięty, 
bo i ramię miał całe odrąbane. Jeździec wyśmienity i żoł
nierz wymagający bardzo wiele. Oficerowie wyżsi bali się 
go jak ognia.

Na krakowskich błoniach stoi pułk w komplecie. 
Excellencya Pejacsevics, mając trębacza pułkowego przy 
sobie, zaczyna badać wykształcenie szeregowych, podofi
cerów, w jeździe, w mustrze, wreszcie przechodzi do ofi
cerów, dając im do wykonania ewolucye najtrudniejsze plu
tonami i szwadronami, wreszcie i dywizyonami. Wszystko 
idzie jak w zegarku, nie sposób wytknąć cokolwiek, i tempo 
i dystanse i wyrównanie (Richtung), jak pod sznur, no, 
a co do jazdy, to już nawet mowy niema, przecież to 
elita elity.

Nareszcie jest błąd! i to błąd straszny, wołający 
o pomstę do nieba, bo dowodzący jasno, jak na dłoni, 
że oficerowie, w tym wyborowym pułku nie znają »Exer
zierreglement!«

Przedtem muszę nadmienić, że podług regulaminu, 
każdy szwadron, idący do ataku, czy to w rozwiniętej li
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nii, czy w kolumnie, ma na tyle oficera poza frontem 
(Offizier hinter der Front). Ważna rola tego oficera po
lega na tern, że gdy szwadron pobity ma w miejscu się 
zwrócić i, albo brak czasu albo miejsce (wieś, wazka droga 
w lesie lub wąwóz), nie pozwala oficerom, będącym na 
czele, wydostać się przez masę zbitą żołnierzy znowu na 
front, to ten właśnie, poza frontowy oficer, prowadzi szwa 
dron tak długo, aż nie będzie można sformować się na 
nowo. Komenda do tego zwrotu brzmi: »Kehrt euch!« lub 
odpowiedni sygnał na trąbce.

W szwadronie, na prawem skrzydle pułku, najbliżej 
będącem srogiej Excellencyi, który tu odgrywał trochę rolę 
eunucha, przynoszącego od padyszacha zielony sznur skaza
nemu baszy, byłem ja, jako jeden z komendantów plutono
wych, przed frontem, mój brat zaś zupełnie taki sam, jako ofi
cer poza frontowy, za szwadronem. W kurzu zwykle jedzie 
ten zafrontowy oficer, mało co go widać, to też hr. Pejacse- 
vics zauważył tylko mnie jednego, jadącego przed frontem.

Pułk ślicznie wyrównany, elastycznym kłusem cwałuje, 
przez błopia dyrekcya podana Wola Justowska. Wtem 
sygnał srebrnej trąbki (naczelnego trębacza) »galop!« Pułk 
w jednej chwili zaskakuje w galop; znowu sygnał: »Attaque!« 
Brzęk i błysk wyciąganych szabel, konie rwą się jak wście
kłe, znowu sygnał: Marsz! Marsz!« Tu już każdy koń, 
jak oszalały, grzmi, jak może, a ułani drą się: »hurra!« 
równając się z oficerami przed frontem, jeden tylko puł
kownik nieco pułk wyprzedza. Raptem sygnał: » Kehrt 
euch«, jesteśmy przez niewidzialnego nieprzyjaciela pobici 
i to srodze. W kurzu, wracamy przed Excellencyą jeszcze 
nie sformowani, czyli, że przed frontem szwadronów są 
teraz ci oficerowie, którzy przed szarżą byli za frontem.

Ale o hańbo ! o wstydzie ! Tam przed pierwszym
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szwadronem: »Da reitet wieder der Kerl! der Lieutenant da! 
der vor Attaque auch vor der Front war ! !« Straszne ! 
okropne ! i to jedzie z miną, jak gdyby był zupełnie pe
wnym, że jest na swojem miejscu... Ha-alt ! ! — wrzaśnie 
Excellencya, pieniąc się z furyi i sygnał trąbki powtarza: 
Hait! a wnet za tern sygnał: »Die Herren Offiziere zu 
mir! !«

Pułk murem stanął, a pięćdziesięciu oficerów rwie 
marsz, marsz ku hr. Pejacsevicsovi, ustawiając się kołem 
foremnem, którego on punktem środkowym. Gdy wszyscy 
stanęli, równocześnie pięćdziesiąt rąk podniosło się do 
czapek ułańskich, i tak^samo, wytrzymawszy sekund dzie
sięć, jak na komendę opadło szybko w dół. Hr. Pejacsevics, 
hamując wściekłość d’un ton élégiaque, z boleścią w gło
sie, zaczął przemowę w wielkim stylu, której sens mo-
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ralny streścić można po prostu, że byl kiedyś przepyszny 
pułk, mogący być wzorem dla wszystkich innych, dostał 
się on jednak w ręce nieodpowiednie i zeszedł tak na 
psy, z przeproszeniem, że nawet oficerowie w tym nie
szczęsnym pułku dziś nie wiedzą, »wo einer hingehört« 
(gdzie którego miejsce).

Zdumieni, ale wciąż wyprostowani jak struny, poję
cia nie mamy, o co chodzi i który to szwadron tak prze
skrobał. Wreszcie, przechodząc do samego faktu, malują
cego tak czarno upadek pułku, wskazuje na mojego brata: 
»Dieser Herr Lieutenant ist sowohl vor der Attaque und 
dem Commando: Kehrt euch, vor der Front der Escadron 
geritten, wie auch nachher... ! Es genügt... nicht war, meine 
Herren 1« (»Ten pan porucznik, tak samo przed szarżą 
i komendą: w miejscu zwrot — jechał przed frontem szwa
dronu, jak i potem... to dosyć... prawda? panowie...«). 
Zaśmiały się oczy pięćdziesięciu oficerów, szczęki kurczowo 
się ścisnęły, aby jednym wesołym wybuchem śmiechu nie 
ryknąć. — Pułkownik K..., domyślając się zresztą, że czy 
tak czy owak, to go »der blaue Bogen« (niebieska kartka, 
na której przychodzi wezwanie do przejścia w stan spo
czynku) nie minie, kontent, że przynajmniej tutaj Excel- 
lencya spudłował, z ironicznym uśmiechem odrzekł, że 
oficerowie jego pułku doskonale wiedzą, gdzie którego 
miejsce, po jakiejkolwiek komendzie, a tak samo ten pan 
porucznik był na swojem miejscu, pokazując na mego 
brata, jak i tamten oto... tam Excellencyo... Staliśmy 
kołem, ja byłem więcej z tylu, hr. Pejacsevics, wzburzony, 
że mu pułkownik śmie jeszcze z tą pewnością siebie od
powiadać, szybko odwraca się ku mnie... i... i, o ile eine 
Excellenz und ein Cavallerie Inspector, może mieć głupią 
minę, to zaiste miał ją hr. Pejacsevics.
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♦

Nie długo, bo był i rozumnym i doskonale wycho
wanym, wnet sam się radował naszem podobieństwem. 
Niemniej pułkownik K... wkrótce potem poszedł w stan 
spoczynku, a pułk objął także żołnierz z krwi i kości, 
z dziada i pradziada, hr. N., którego ojciec tym pułkiem 
pod Aspern dowodził.

i.

i

<

i

♦
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Gdy byłem prostym ułanem, a później kapralem, nie- 
przedzielony jeszcze tą baryerą rangi oficerskiej od szere
gowych, w ciągłej z nimi żyjąc styczności, poznałem le
piej charakterystyczne strony żołnierza polskiego. Poznałem 
je z najlepszej strony. Noce spędzane przy biwakach, pod 
gołem niebem, wśród szmeru zajadanego smacznie owsa, 
przerywanego parskaniem szwadronowych koni, zapachu 
sianokosów i kwitnącego łubinu, zbliżały nas, jednorocznych, 
do podoficerów, o ile byliśmy jako komendanci forpocz- 
tów albo patroli, oddaleni od szwadronu, a co za tern 
idzie, od oficerów, do których kompanii właściwie nale
żeliśmy. Sidor, bywalec, rozgrzawszy się gulaszem a swadę 
narratorską podnieciwszy paru kieliszkami śliwowicy, opo
wiadał swoje przeżyte na wojnie chwile, opowiadał po 
prostu i szczerze, bez fanfaronady, a tak ciekawie, że cho
ciaż czasem w rejonie biwakowego ognia, chichoty Ka- 
siek i Maryś za płotem się odzywały, to woleliśmy słu
chać opowiadań »pana« wachmistrza. Ś. p. Andrzej Fredro 
i ja wyciągaliśmy go tak, jak inni równocześnie starego Ja
sia Sabałę w Tatrach, na ten teren, gdzie i tu przy koniu 
i szabli, jak tam w turniach z lichą strzelbiną, ujawniała 
się rodzima dusza polskiego chłopa ze wszystkiemi swo- 
jemi cechami.
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Po skończeniu służby wojskowej i zdaniu egzaminu 
oficerskiego, wysłał mnie mój Ojciec do Paryża, radząc, 
abym wstąpiwszy do szkoły Bonnafa albo Cabanela, 
dalej się tam kształcił. Byłbym niewdzięcznym, gdybym 
tutaj nie wspomniał z głęboką i szczerą wdzięcznością, 
jak nie znając Paryża, z którego dzieckiem wyjecha
łem, znalazłem w domu przyjaciela mego Ojca, hr. Kon
stantego Branickiego na rue de Penthievre, nietylko go
ścinny polski dom, ale ojcowską niemal opiekę. Hrabia 
Konstanty i hr. Jadwiga z Potockich, utworzyli ze swo
jego domu ognisko polskości, jakiem już wtenczas prze
stał być hotel Lambert. Nauka, literatura i sztuka polska, 
stykały się tam z najwyższą arystokracyą polską i fran
cuską; nie było wybitnej osobistości, czy to był nuncyusz 
papieski, czy szwedzki podróżnik Nordenskióld, któryby cljoć 
krótko bawiąc w Paryżu, nie był przestąpił progów tego, 
w najlepszem znaczeniu, magnackiego domu. Hrabia Kon
stanty lubiał mieć swoich gości rano u siebie na herbacie. 
Mam w oczach tę piękną hetmańską głowę i scenę, powta
rzającą się każdego ranka. Ranna poczta. Bez żadnej prze
sady, najmniej ze sześćdziesiąt listów polskich, piszących 
o wsparcie. To ostatecznie nic dziwnego, ale co podzi
wiałem, to to, że każdy list był odczytanym od początku 
do końca, potem na kopercie kolorowym ołówkiem dopi
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sywał hr. Konstanty wysokość datku, który Auguste, le 
maître d’hôtel, wypłacał tej rzeszy biedaków. Datki były 
od 5 do 25 franków. Obliczywszy przeciętnie po 10 fran
ków, mamy już oprócz tylu innych poważnych sum na 
szkołę w Batignolles, kościół polski (l’Assomption) i t. d. 
przeszło pięćset franków dziennie samej jałmużny.

Przyjaciel i kolega mego Ojca, pan Henryk Roda
kowski, znakomity malarz, będąc z Leonem Bonnat w za
żyłych stosunkach, dał mi do niego list polecający. Szło 
mianowicie o to, aby mnie do swej szkoły przyjął. Ubra
łem się, w co miałem najlepszego (niedoświadczony!) i po
szedłem chez le maître Leon Bonnat. Przyjął mnie, dzięki 
rekomendacyi, bardzo życzliwie w swej pracowni; pomię
dzy innymi był tam właśnie na sztalugach, na ukończeniu, 
sławny portret Madame de Vieil Castel, jeden z najzna
komitszych jego pędzla. Maître Bonnat dal mi bilecik, 
z którym polecił mi udać się bezzwłocznie na Boulevard 
Clichy do jego szkoły i tam do massier’a pana de Tir- 
mois się zwrócić.

W ogromnej hali na parterze, oświeconej z góry, kilka
dziesiąt sztalug, przed niemi młodzi ludzie w beretach, kape
luszach, w długich płóciennych, farbami zasmarowanych, blu
zach, z krótkiemi »brûle gueule« w zębach, (»pali pysk«, 
tak nazwana krótka gliniana fajka), w ciszy i skupieniu 
pracują, przez dym tytoniu opalowymi tony majaczeje ja
sność kobiecego ciała; zapach siccativu, tytoniu i mydła 
szarego do mycia pędzli, obraz i wrażenie znane mi już 
z akademii monachijskiej.

Gdy, wszedłszy, zapytałem przy najbliższej sztaludze 
o pana de Tirmois, w jednej chwili ruch i gwar się uczy
nił wielki: »Tiens un nouveau« (patrzcie »nowy«!) mo
delka pierwsza zeskoczyła z podium, za nią całe gre
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mium przystąpiło do badania nowego kandydata. Mo
delka ciągle w tej prymitywnej toalecie, jaką miała na 
podium, pierwsza zadecydowała: »qu’il a l’air gentil« (wy
gląda sympatycznie), poczem i moi przyszli koledzy za
decydowali: »oui ! il n’est pas mal« (wygląda nieźle).

To było czysto powierzchowne wrażenie, szło teraz 
o to, co zacz jestem. Modelka, nic nie tracąca rezonu, 
z powagą, niebardzo licującą z jej kostyumem, wtrącała 
także swoje trzy grosze. »Tu n’es pas Prussien, par ha
sard?« — Non, je suis Polonais. — »Tiens, tu es Polonais, 
c’est rigolo ça... Où c’est que cela se trouve la Pologne?«. 
Na to modelka nie daje mi czasu odpowiedzieć i po
wiada: »La Pologne! voyons c’est là-bas tout en haut, 
prés de la Suède« — »Allons donc t’es bête!« — »C’est 
vous tous qui êtes un tas d’ignorants« — odparła obra
żona. ( Nie jesteś przypadkiem Prusakiem«? — Nie, je
stem Polakiem. — Proszę, Polakiem? a to śmieszne,— 
gdzie się to właściwie znajduje Polska? — Polska? jak
żeż!? to tam u samej góry, gdzieś koło Szwecyi. • »Co ty 
gadasz ! głupia !«. To wy wszyscy razem jesteście nieuki«). 
Tymczasem postawiono mi parę mądrych zapytań, jak 
n. p. czy większa produkcya tranu wpłynęła na zmniej
szenie się ludoźerstwa w Polsce. Odpowiadałem uprzejmie, 
kiedy raptem modelka, nie mogąc cicho usiedzieć, pyta 
się mnie: »Dites donc et comment qu’elle s’appelle Votre 
ville natale là-bas?« (jak się nazywa pańskie miasto ro
dzinne?). Bogu ducha winien odpowiadam: Cracovie na to 
dziewczyna zaczerwieniona z irytacyi, oświadcza mi oschle, 
że właściwie nic ją to nie obchodzi jak się »ce trou« (ta 
dziura) nazywa i zapytała mnie raczej przez grzeczność, 
ale nie spodziewała się, że jej odpowiem »par une saleté!« 
(nieprzyzwoitością). Homeryczny śmiech kolegów, którzy 
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dopiero teraz zrozumieli podwójny sens tego słowa, a ró
wnocześnie i z mojej miny, tym razem już zupełnie skon
fundowanej, rozlegał się długo w pracowni, gdy wreszcie 
któryśtonem pojednawczym, pyta się mnie poważnie: »Dites 
donc, peut-être qu’elle s’appelle vraiment comme cela Votre 
ville natale?« (powiedz pan, może rzeczywiście pańskie 
rodzinne miasto tak się nazywa?). Z całym akcentem 
szczerości, na jaki mnie było stać, powiadam, że naprawdę 
tak się nazywa. Drugi atak śmiechu jeszcze serdeczniej
szego, do którego i modelka już się przyłączyła, a widząc, 
że nie było z mej strony złej intencyi, oświadczyła mi 
tylko między jednym a drugim paroksyzmem śmiechu, że
bym nigdy nie starał się być z nią na stopie... poufałej, 
bo z tego nic nie będzie.

Z czego oni się tak śmieją!? — pomyślałem sobie. 
Dopiero później wytlómaczono mi tę grę słów. Nie licuje 
ona z powagą Aten polskich bynajmniej, ale żeby w lot 
pochwycić tak trudny jeu de mots, na to trzeba być 
Francuzem.

Egzamin wypadl korzystnie, wskazano mi małe bo
czne drzwi: ; Monsieur de Tirmois est là, allez et dites 
lui que nous n’avons rien contre votre admission«. (Pan 
de Tirmois jest tam, wejdź pan i oświadcz mu, że nie 
mamy nic przeciwko temu, abyś pan został przyjętym).

Wszedłszy do jakiejś nizkiej, ciemnej ubikacyi, usły
szałem równocześnie zatrzaśnięcie drzwi za sobą i obró
cenie kluczem, a poczułem obrzydliwy zaduch. Byłem 
w zakamarku, przeznaczonym na skład mioteł do zamia
tania podłogi i na mycie pędzli, bo ujrzałem szereg mi
sek glinianych z cuchnącem szarem mydłem i mnóstwo 
szmat, pełnych farb zaschniętych.

Za drzwiami liczne glosy, jakieś pospieszne, majstro-
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PAMIĘTNIK-

wanie przy nich. Do
myśliłem się, że to ja
kiś figiel na moją in- 
tencyę, i że od mo
jego zachowania się 
zależeć będzie dalsze 
pożycie z kolegami 
w szkole. Żałując z gó
ry mojego nowego 
surduta i cylindra, cze
kałem cierpliwie. Wre
szcie zawołano: »Eh, 
là bas ! le nouveau ! 
rentrez !«

Otworzyłem drzwi, 
i w tejże chwili ró- 
wnocześniezalało mnie 
światło dzienne z ja
snej pracowni i stru
mień wody z cebrzyka, 
zawieszonego tak ge
nialnie nad drzwiami, 
że otwierając je, mu- 
sialem koniecznie po
pchnąć jego dolną po
łowę naprzód. Zmo
czony, jak kura, nad
robiłem miną i pod
dałem się z rezygna- 
cyą temu odwieczne
mu zwyczajowi.

Wynagrodzono mi
5



to zaraz troskliwem obcieraniem z wody, pocieszeniem, 
że cylinder jak dostanie »un coup de fer« za 10 sous, to 
będzie daleko więcej świecący, a tymczasem mogę iść 
z gołą głową naprzeciwko chez le mastroquet (winiarnia) 
»pour fêter la bienvenue«.

»La bienvenue« odbywa się ściśle wedle odwiecznego 
programu. Cała szkoła z modelem, bez względu na płeć 
(ale już nieco ogarniętym), maszeruje w bluzach do najbliż
szego »chand de vin« (marchand de vin), gdzie zmoczona 
ofiara musi fundować dla wszystkich »du punch au rhum 
i ciastek, zwanych »eclairs«. Jeżeli i tę próbę, często do
tkliwą dla studenckiej kieszeni, wytrzyma z pogodnem 
obliczem, to następuje koniec wszelkim szykanom i fi
glom. Tylko jedna »corvée« mu pozostaje tak długo aż 
inny »nouveau« się nie zjawi, a tern jest dorzucanie ko
ksu do pieca.

Niedawno, bo dwa lata temu, jak to piszę, przypo
mniały mi się dobre młode czasy i moje pierwsze chwile 
chez le maître Bonnat. Szedłem kolo Ecole des Beaux Arts, 
ku Luxembourg, zobaczyć nowe dzieła, zakupione do tej 
wspaniałej galeryi. Miałem na sobie, tego ranka majo
wego, kostyum żółtawego odcienia, >:khaki« i, naturalnie 
wstążeczkę legii honorowej w dziurce od kurtki. Zakła
dam ją z prawdziwą przyjemnością już na granicy, czy 
w Jeumont, czy w Deutsch Avricourt, bo jest to na ka
żdym kroku we Francyi passepartout i legitymacya naj
lepsza. Przechodząc koło jakiegoś »chand de vin«, zoba
czyłem grupę kilkudziesięciu młodych malarzy z modelką, 
fetujących »la bienvenue«. Tak samo, jak trzydzieści 
lat temu, waza ponczu migotała niebieskim płomykiem, 
tak samo les eclairs ginęły w czeluściach młodych żołąd
ków. A że się to działo na trotuarze pod markizą, tuż
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obok przechodzących ulicą, więc nieznacznie chwilkę 
przystanąłem i z całą sympatyą, tak szczerą, jak ją mam 
dla dzielnej francuskiej młodzieży, obserwowałem tę we- 

, sołą uroczystość. Młodzi dostrzegli mnie, musieli w mo-
jem spojrzeniu wyczytać, że choć stary, całem sercem 
biorę udział w ich fecie, przenosząc się w dobre, młode 
czasy wspomnieniem, zaś mój wiek i wstążeczka legii 
także nasuwała przypuszczenie, że jestem un collegue qui 
est »arrivé« (kolega, co zrobił karyerę), bo oto kilku ró
wnocześnie wstając od stolika i, podnosząc szklanki z pun- 
chem, wykrzyknęło: »A la santé du chique type en jaune«. 
Przetlómaczyć dosłownie, to się nie da, mniej więcej 
chyba: niech źyje sympatyczna figura na żółto.

Kolegowałem ze wszystkiemi nacyami, ale najwięcej 
cenię i lubię Francuzów i Anglików. — Pierwsi są najtężsi 
pracownicy, przytem posiadają już w rasie pewną szla- 

> chętną dystynkcyę i wytworność' formy, do tego przy
chodzi praca niezmiernie sumienna i wytrwała. Wymaga
jąc wiele od innych, wymagają tyleż od siebie samych 
(u nas ! ach u nas inaczej !). W sądach powściągliwi. 
Jeżeli na Salonie wisi obraz pierwszej klasy, »un clou« 
a grupa młodych w skupieniu przed nim stoi, to nigdy 
się nie usłyszy więcej jak: Oui ! c’est assez drôle !« (sic!), 
albo »11 est très fort ce bonhomme là«. Co jest w szkole 
francuskiej ciekawem i charakterystycznem i co ją prze- 
dewszystkiem różni od niemieckiej, to powaga, z jaką się 
traktuje pracę przez trzy kwadranse jednej godziny, a sza
lona petua młodości, figlów i dowcipu, wesołość przez 
kwadrans pauzy. L’esprit gaulois puszcza rakiety koncep
tów, do których ich śliczny i giętki język tak się nadaje; 
reakcya młodych temperamentów po skupieniu wszystkich 

* władz umysłowych po godzinie pracy daje sobie folgę 
5*



czasem w formie skandalizującej le bon bourgeois, ale ni
gdy nie pozbawionej soli atyckiej.

W Monachium, jakżeż było inaczej ! Ledwie pauza 
nastąpi, naciąga jeden i drugi pelerynę i kapelusz z wiel- 
kiemi skrzydłami: : Wohin gehst du«? »Jo in’s Hofbrau«, 
i smutni, milczący idą wlewać w siebie »a Maass« tego 
ciężkiego, usypiającego trunku.

Za moich studenckich czasów sztuka francuska stała 
u zenitu i życzę jej tylko jako jej gorący wielbiciel, aby 
zawsze, po wiek wieków, miała podobne zastępy starych 
i takie kadry młodej rezerwy na zastąpienie tamtych, jak 
je wtenczas miała.

Ze starych: Meissonnier, Cabanel, Carolus Duran, Bon- 
nat, Baudry Alphonse de Neuville, Munkacsy, Benjamin 
Constant Lefebvre, Puvis deChavannes, Vibert, Bouguereau, 
Chaplin, Guillement Jacquet, Dubuffe, Jean Paul Laurens, 
Mlle Jacquemart, Harpignies Colin, Diaz, Duez i t. d. 
a ten zastęp młodych: Besnard Clairin, Bontet de Mar- 
wel, Dagnan - Bouveret, Maxence, Détaillé, Rochegrosse, 
Gervex, Flameng, Aimé Morot. Z Polaków: Chełmoński 
u szczytu powodzenia, Axentowicz, Malczewski Jacek i ja, 
jeszcze nieznani i pierwsze kroki stawiający.

W tym czasie zdarzyło się, że mimowoli stałem się 
na 24 godzin bohaterem dnia w Paryżu. Na kilkadziesiąt 
dzienników, wychodzących z pod prasy dwa razy dziennie, 
wszystkie bardzo sympatycznie pisały o moim »coup 
de tête«.

Uprosiłem jednę z ładniejszych młodych aktorek pa
ryskich, aby mi pozowała do portretu. Panna Fifine (Ce
line Delèsy) nie miała ani talentu ani głosu, ale toalety 
prześliczne, a sama była tak ładną, jak paryżanki niemi 
być potrafią. Zgodziła się z ochotą. Wielki portret »en
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pied«, malowany pod wpływem naturalnie Bonnafa w ter
minie odstawiłem na Salon, mieszczący się jeszcze au 
Palais de l’industrie na Champs Elysées. Wkrótce odebrałem 
zawiadomienie, że mój portret został przyjęty z prawem 
do cimais’y. Radość moja i mojego modelu była tak wielką, 
jak też i znikomą.

Sous - secrétaire d’Etat aux Beaux Arts w ministe- 
ryum oświaty był wtenczas świeżo mianowany pan Tur- 
quet. Czy to dlatego, że hasłem wówczas ogólnem w Pa
ryżu było: place aux jeunes! (miejsce dla młodych!) czy 
też w chęci stania się popularnym, wpłynął na jury, aby 
mniej bezwzględnie i surowo postępowało. Jury w jego 
myśl postępując, przyjęło siedem tysięcy obrazów, pod
czas gdy dotąd maksimum miejsca było na cztery tysiące.

Rzecz prosta, że wszystkie wielkie płótniska, które 
nie miały dla swoich autorów protekcyi w łonie komisyi 
wieszającej, szły albo het, gdzieś pod sufit, albo, jeżeli 
wyraźnie były na cimaise przeznaczone, wieszano w ga- 
leryi wewnętrznej, gdzie przedtem (i po mojej historyi 
także) tylko rzeźby wystawiano. Do galeryi tej wpada 
światło przez ogromne kolorowe witraże, przedstawiające 
jakieś alegorye przemysłu i sztuki.

W dzień vernissage’u panna Fifine, z którą potem 
w gronie bliższych kolegów i ich, równie młodych, ła
dnych i ślicznie ubranych przyjaciółek, mieliśmy jeść śnia
danie, jak tradycya każę chez Ledoyen, czekała na mnie 
u wejścia. Gorączkowy ruch w salach, ogromne drabiny 
na kółkach przesuwają się z sali do sali, silny zapach wer
niksu, mnóstwo ludzi w bluzach, a jako publiczność, to 
co Paryż ma najwybitniejszego, więc protektorowie sztuki 
jak Mr Goupil i Mr Sedeimayer (teść czeskiego malarza 
Brozika); sławy światowe jak Lesseps i Gounod, Sara Bern-
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hard i Marie Baskirtscheff, finansiści: Rotschild i Ephrussi, 
Meissonnier, Marceau, Mercie, sztuka malarska i rzeźba 
wreszcie falanga cudnych a utalentowanych kobiet ze 
wszystkich teatrów paryskich, Sophie Croisette, Granier, 
Jeanne Hading, Milly Meier, Judic, Marie Magnier.

Szukamy mojego portretu z coraz większym niepo
kojem, bo co chwila, albo który z zaaferowanych kole
gów przebiegając mimo, rzucał mi w przelocie : »pas de 
veine, mon vieux, elle n’est pas mal, ta toile, mais très mal 
placée« (nie masz szczęścia mój stary — nawiasem mó
wiąc, miałem właśnie okrągło 20 lat — niezłe twoje płótno, 
ale źle wisi), albo też który z marchands de couleurs 
z mojego quartier czul się w obowiązku wyrażać mi 
swoje kondolencye. To wszystko doprowadziło mnie już 
do ostatniej desperacyi, a tymczasem wszystkie sale prze
leciawszy, portretu znaleźć nie możemy.

Spostrzegam wreszcie pana Calteaux Bargue, mojego 
dostawcę farb i płócien, pyszny typ prowansalski, chwy
tam go i pytam czy nie wie, gdzie jest mój portret. — 
»Mon cher monsieur Cossac (w ten bowiem sposób upro
szczono w Paryżu pisownię mojego nazwiska), certaine
ment je le sais, mais je n’ose pas vous y conduire. Tenez, 
allez vous même, c’est là bas à côté du salon carré mais 
dehors!« — Comment dehors? — pytam. > Mais oui, dans 
la galerie extérieure!« — (»Kochany panie Kossak, natu
ralnie, że wiem, ale nie śmiem pana tam prowadzić, idź 
pan sam, to tam, tuż obok sali honorowej ale na dwo
rze!« — Jak to na dworze? — »A tak, w galeryi zewnę
trznej«).

Nie śmiem spojrzeć na oryginał, wiem że idzie przy 
mnie, równie przybita jak ja, zdecydowani wychylić czarę 
goryczy do dna — idziemy... Jest! Boże! cóż to za
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ohyda! W blasku majowego słońca, wpadającego przez 
kolorcwe witraże, ciągną się smugi kolorowe, w których 
miryady atomów kurzu tańcują, to wszystko koncentruje 
się na ścianie, na której między innymi wisi także mój <
portret. Panna Fifine ma pół twarzy żółtej a drugie pół 
fioletowej, biust dekoltowany amarantowy, a brzuszek zie
lony (vert emeraude) potwór! olbrzymia jakaś papuga... 
Dziś śmieję się, wspominając moją pracowitą młodość i jej 
czarne, jak mi się wtenczas zdawało, godziny, ale owego 
dnia nie było mi do śmiechu.

Upokorzony, zrozpaczony, w odrętwieniu słucham 
bezlitośnych konceptów starszych kolegów: »Qu’est ce 
que cette horreur là?« (co to za ohyda). »Mon cher — od
powiada drugi, patrząc w katalogu, »c’est le portrait de 
Mlle Celine D. du théâtre des Nouveautés. — Elle est 
délicieuse tout simplement, le bon roi Henri IV, qui aimait 
le ventre saint gris, en la voyant ne jurerait plus que par <
le ventre saint vert«. (Zachwycająca ! gdyby dobry król 
Henryk IV ją poznał, to nie kląłby już na szary brzuch — 
oryginalny a znany wykrzyknik często przez króla uży
wany — ale na zielony). Spada to wraz z innymi kon
ceptami na moją nieszczęsną głowę... a tam za ścianą 
tylu szczęśliwych; Bastien Lepage, bohater dnia ze swoją 
Joanną d’Arc i portretem Sary Bernhard, Aimé Morot 
ze swoim cudnym portretem konnym swojej bratowej, 
panny Gerôme... Rozpacz mnie ogarnia bezgraniczna,zwra
cam się do nieszczęsnej towarzyszki mojej... z pod py
sznego kapelusza i strusich piór, spływają po policzkach 
rzęsiste łzy już chyba dawno, bo chusteczka przy oczach 
mokra zupełnie... Dosyć tej męki, za jakąbądź cenę precz 
z tern płótnem ! Właśnie dwóch ludzi w bluzach, wołając:
»Attention!« popychają ogromną drabinę. — Arrêtez s’il «
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vous plaît ! —wołam.— - Monsieur veut avoir son tableau 
verni? — C’est cela précisément — odpowiadam — mais 
avant tout prêtez moi votre couteau. (Życzy pan sobie 

k werniksować swój obraz? Właśnie, ale przedewszystkiem
pożyczcie mi noża). Mais comment donc avec plaisir«, 
i daje mi potężny scyzoryk. Kazałem drabinę przystawić, 
szybko na nią się wdrapuję, aż do wysokości górnego 
brzegu, zaczynam wzdłuż ramy rzezać po płótnie nie ba
cząc, czy równo, czy krzywo, byleby spadło z ramy.

Tymczasem młodzi malarze i robotnicy w bluzach 
rozbiegli się po innych salach, rozpuszczając wieść: »qu’il 
y a la un drôle de coco, qui découpe sa toile du cadre, 
venez voir c’est très rigolo« (jest tam zabawny facet, co 
wycina z ramy swój obraz — chodźcie, będzie heca !) Za
nim tępym nożem odrzezalem połowę tego, bądź co bądź 
dużego płótna, zobaczyłem z wysokości drabiny zbitą już 

| ciżbę pań i panów.
Tak jak przed chwilą kpiono sobie z mego nieszczę

snego portretu, tak teraz wszyscy po mojej stronie sta
nęli: »11 a raison le jeune homme! — mówi jakiś kobiecy 
głos — et voilà comment on nous traite, nous qui ne 
sommes pas les cocos chéris de monsieur Lafenestre (dy
rektor salonu). On nous met dans la cour pour que les 
sucreries de monsieur Bouguereau i de Chaplin aient de 
l’espace, c’est une vraie honte« — powiada jakiś włochaty 
i brodaty malkontent malarz. (Oto jak nas tutaj traktują, 
nas, co nie jesteśmy faworytkami pana Lafenestra, wyrzu
cają nas na podwórze, bo słodkości pana Bouguereau i pana 
Chaplin potrzebują dużo swobodnego miejsca naokoło, 
a to wstyd!).

Z szelestem zsunęło się wreszcie płótno na podłogę, 
i raptem małe z poszarpanymi brzegami, ale wreszcie uwol



nione od tych zabójczych, kolorowych promieni. Zwiną
łem je w rulon i wyszedłem z niem pod pachą, nie za
trzymywany przez nikogo. Byłem pierwszym, co nie chciał 
być na Salonie, ale nie zdawałem sobie zupełnie sprawy, 
że to właśnie było najlepszą reklamą, jaką w Paryżu mo
żna na siebie zwrócić uwagę. Myślałem więcej o tern, co 
za proces psychiczny odbywa się w głowie panny Fifine. 
Jeszcze tego samego wieczoru o jego wyniku się dowie
działem, nie chciała mnie więcej widzieć na oczy. Tym
czasem, gdy jeszcze bezradny i zdesperowany stoję z tym 
nieszczęsnym rulonem przed gmachem wystawy, wypada 
z westibulu jeden z najmilszych i najdowcipniejszych lu
dzi owego czasu, znakomity belletrysta Aurćlien Sholl.

> Je vous attrappe à temps Cossak, c’est bien ce, que 
vous avez fait, mon ami, c’est très bien, mais il s’agit 
maintenant de ne pas rester là les bras ballants. Venez 
avec moi, nous allons rédiger une lettre à monsieur Tur- 
quet, et je vais la faire passer dans tous les journeaux 
du soir«. (Dobrze, że pana jeszcze złapałem, doskonale 
pan zrobiłeś, bardzo dobrze, mój przyjacielu, lecz teraz 
idzie o to, aby nie stać tu z załoźonemi rękami. Chodź 
pan ze mną, zredagujemy list do pana Turquet, a moja 
rzecz, aby byl dziś zamieszczony we wszystkich dzienni
kach wieczornych).

Po śniadaniu, au café Tortoni, gdzie koło piątej cala 
paryska prasa na apéritif się schodziła i nawzajem poda
wali sobie korespondenci i reporterzy najświeższe wiado
mości lokaine, podyktował mi Sholl list krótki i węzło- 
waty, który przy całej swej pompatycznej powadze koń
czył się frazesem pełnym tego »esprit gouailleur«, który 
zaaplikowany, szczególniej pod adresem jakiejś figury rzą
dowej, ma w Paryżu zawsze ogromne powodzenie.
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List ten, dyktowany przez Aurélien Sholl’a, odpisali za

raz korespondenci wszystkich pism paryskich. Najniezasłu- 
żeniej uchodziłem po tern pour un homme d’esprit, a sprawa 
cała nabrała ogromnego rozgłosu.

List ten brzmiał dosłownie, jak następuje:
A Monsieur le Sous-sécretaire d’Etat aux Beaux Arts 

Edmond Turquet! Après avoir figuré deux fois au Salon, 
j’ai envoyé cette année un portrait de femme grandeur na
turelle en pied. Ce portrait a été reçu dans la première 
cathégorie. Quelle n’a pas été ma stupéfaction en voyant 
ce matin mon portrait placé dans un faux jour vis à vis 
d’une fenêtre multicolore, qui s’y reflétait et en changeait 
totalement l’aspect. Après avoir vainement tenté de faire 
parvenir jusqu’à vous mon humble réclamation, ja’i fait ce 
que tout artiste, qui se respecte eut fait à ma place: ja’i 
enlevé la toile en laissant le cadre se débattre avec le 
vitrail !

Agréez Monsieur le Sous-secrétaire d’Etat l’expression 
de mes sentiments les plus distingués. Kossak.

(Po dwukrotnem wystawianiu w Salonie, posiałem 
tego roku portret kobiecy naturalnej wielkości w całej fi
gurze. Portret ten został przyjęty w pierwszej kategoryi. 
Jakżeż wielkiem było dzisiejszego ranka moje zdumienie, 
gdy spostrzegłem mój obraz w fałszywem świetle, na- 
prost kolorowego okna, które się w nim odbijało i zmie
niało zupełnie jego wygląd.

Po bezowocnej próbie dotarcia z moją reklamacyą aż 
do Pana, uczyniłem to, co każdy szanujący się artysta 
byłby na mojem miejscu uczynił — zabrałem płótno, po
zostawiając ramie dalszą walkę ze szkłem).
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W roku 1886 wystawiłem w Kiinstlerhauzie wiedeń
skim pierwszy raz jeden z moich obrazów, malowanych 
pod wrażeniem służby wojskowej. Wczesnym rankiem, na 
tle różowego jeszcze nieba, pędzą bataliony strzelców pie
szych wprost na widza, do ataku na bagnety, oficer z trę
baczem konno na przodzie. Figury były pół naturalnej 
wielkości, więc i obraz dość duży. Obraz ten do dziś 
dnia jest jednym z ulubionych cesarza Franciszka Józefa, 
wisi bowiem on sam jeden w jego cabinet de travail. Ten 
sam obraz wspomniał przy pierwszem naszem spotkaniu 
cesarz Wilhelm jako rzecz mojego pędzla, która mu wy
jątkowo w pamięci została.

Jest zwyczaj w Kiinstlerhauzie, że najdostojniejszy 
jego protektor, cesarz Franciszek Józef 1., osobiście co rok 
otwiera wystawę wiosenną i termin otwarcia sam oznacza. 
Prawie każdy z wystawiających malarzy stoi niedaleko 
swego obrazu, aby w razie gdyby cesarz objawił swoje 
życzenie, by mu przedstawiono autora danego obrazu, był 
zaraz pod ręką. Powołany właśnie w tym czasie jako 
oficer rezerwowy, pojechałem na otwarcie wystawy w mun
durze.

Nieznany nikomu osobiście, stałem w tej sali, gdzie 
wisiał doskonale powieszony mój obraz i miałem w tej 
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sali jedno z najmilszych wrażeń, które mi sowicie wiele 
czarnych chwil malarskich wynagrodziło. Tylko koledzy 
artyści, czytając moje wspomnienia, zgodzą się ze mną, 
że najczarniejsze chwile w życiu artysty, to gdy na wy
stawie obok innych, zobaczy swój własny obraz i jasno 
zdaje sobie sprawę, że to rzecz chybiona i marna. A ileż 
takich chwil się przeżywa.

Tego dnia za to miałem tę wielką radość, że pano
wie we frakach i białych krawatach, więc artyści, bo oni 
tylko są w gali, przelatując przez sale, aby przed przy
byciem cesarza choć jeszcze pobieżnie przejrzeć wystawę, 
zatrzymywali się grupami przed moim obrazem, powra
cali z innymi po raz drugi i nie przypuszczając, aby ten 
tam lieutenant od ułanów był kolegą malarzem, mówili 
głośno, co myśleli. I mówili rzeczy malarskiemu uchu naj
milsze.

Tymczasem co raz gęstsze zastępy publiczności za
proszonej ściągają ku tej sali, coraz mniejszy gwar 
w sąsiedniej, wreszcie ministrowie, arcyksiążęta zaczynają 
zapełniać moją salę. Cesarz jest już w sali obok, za chwilę 
będzie tutaj. Po chwili, w płaszczu jenerała i oficerskiej 
codziennej czapce, wchodzi; obok niego komitet Kiinst- 
lerhauzu, malarze i rzeźbiarze. Gdy tylko cesarz wszedł 
do mojej sali i pobieźnem najpierw spojrzeniem objął 
jej całość, zaraz spostrzegł ulubione mu barwy strzel
ców pieszych i chwilę oko jego zatrzymało się na nich, 
ponieważ jednak komitet skrupulatnie prowadził cesarza 
od obrazu do obrazu, więc dość długo trwało, nim do
szedł do mojego. Nareszcie stanął i żywo zaczął z mala
rzem Felixem, patrząc na mój obraz, rozmawiać. Po chwili 
zaś, rozglądając się dokoła, zapytał komitetowych, czy 
autor jest obecnym. Na to wystąpiłem z tłumu publiczno
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ści i stanąłem przed cesarzem w pozycyi przepisowej, 
czapka ułańska w prawem, szabla w lewem ręku. Widzia
łem przez mgnienie oka, jak to nieoczekiwane zjawisko 
malarza - żołnierza ucieszyło cesarza} jakby promień słońca 
przeleciał po, twarzy tego, tak bezgranicznie przywiąza
nego do swojego wojska monarchy. Pytał mnie więc ce
sarz, czy jestem synem Juliusza, gdzie służyłem, gdzie się 
uczyłem, a tak widoczną była radość cesarza i z obrazu 
i z tego, że autor jest jego oficerem, że komitetowi, gdy 
się to skończyło, ściskając mi rękę, szeptali: »Ihr Bild ist 
von Seiner Majestät angekauft . — Iw samej rzeczy je
szcze tego dnia na ramie wisial napis, że obraz został 
zakupiony przez Najjaśniejszego Pana.

* /* *

Wkrótce potem, bo w jesieni tego samego roku otrzy
małem przez ks. Turn-Taxis, w. koniuszego dworu, zapro
szenie na polowania par force w Gödöllö.

Gödöllö pod Budapesztem, jest tak jak Lainz pod 
Wiedniem myśliwską rezydencyą cesarską, cesarzowi ró
wnie milą jak Lainz, w obu przebywa chętniej, niż w wiel
kim ale zimnym Schónbrunnie, albo jeszcze smutniejszym 
Burgu.

Towarzystwo myśliwskie w Budapeszcie, którego 
pierwszym akcyonaryuszem jest cesarz a raczej król (niech 
Pan Bóg broni zapomnieć o tern, na Węgrzech uważają 
to za osobistą obrazę), składa się wyłącznie z arystokra- 
cyi węgierskiej, oprócz kilku wielkich panów austryackich.

Goście cesarza mają swoje kwatery w poblizkiem 
Kapośtas Megyar, gdzie się też znajdują stajnie myśliw
skie cesarskie i pałacyk hr. Niki Esterhazy (master of the 
hounds, szefa polowań).

PAMIĘTNIK. 6
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Wielcy panowie węgierscy przyjeżdżają ze swoich 
pałaców w Budapeszcie powozami, dziś automobilami, na 
miejsce zboru, gdzie ich konie i służba już oczekują.

Od dziecka jeździłem konno i byłem namiętnym 
jeźdźcem, polowałem dużo z chartami potem już na tre
nowanych koniach1 do długich galopów w Pawłowicach 
w Księstwie Poznańskiem i na Podolu, jednak dopiero 
w Gódólló zobaczyłem polowania par force w wielkim 
stylu, w całej swej wspaniałości.

I chociaż później polowałem z meute’ą cesarza Wil
helma i w Anglii, to nigdy już nie widziałem nic piękniej
szego jako konie, jeźdźcy i psy, oprócz w jednych Antoninach 
hr. Józefa Potockiego. Tam jedynie, tak jak w Gódólló, 
wszystko nietylko że jest bez zarzutu, ale posiada tę ce
chę doskonałego wykończenia w najmniejszych szczegó
łach. Od buta dojeźdżacza (whip) zacząwszy, a skończyw
szy na myśliwskiem osiodłaniu i okiełznaniu konia, wszystko 
jest zupełnie tej samej klasy co na samym mistrzu polo
wań (master) i na jego koniu. Wszystko ma ten krój an
gielski, robiący z buta przedmiot estetyczny, naturalnie 
dla tych, co tę estetykę odczuwają. Wszystkie konie są 
importowane, tak w Antoninach jak w Gódólló, z Irlandyi. 
Tak samo przepyszny rozległy teren na Węgrzech jak na 
Podolu, tylko przeszkody, szczególniej tak zwane ścianki 
podolskie robią teren antoniński znacznie niebezpieczniej
szym.

❖* *

Godzina 10. rano. Mgły jesienne opadają, blade słońce 
zaczyna złocić już zrudziałe winnice, łany czarnoziemu 
i kępki brzóz. The meet (zbór) jest dziś pod Palota. Pa- 
lota jest stacyą kolei między Pesztem a Gódólló. Grupy 
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panów w czerwonych surdutach, czarnych cylindrach, bia
łych breeches (spodniach) i w butach ze sztylpami. Nie
którzy w szubach narzuconych, tupią o ziemię, bo pa
ździernikowe słońce jeszcze nie grzeje. Ci panowie, to 
wielkie rody węgierskie; najwięcej reprezentantów między 
nimi mają rody Esterhazych i Andrassych, bo oto hr. 
Niki, Tony, Manu, Miki, Moritz Esterhazowie; Aladar, 
Gyulay, Tivadar i Geza Andrassowie, dalej hr. Nadasdy, 
hr. Csekonics, hr. Teleky,- Blaskowitsch, bar. Genmingen 
(mój pułkownik I-go pułku ułanów, dzielny żołnierz, ale 
w historyi 63. roku niesympatycznie zapisany, bo ciężki 
był dla powstańców, przechodzących granicę).

Opodal kilkadziesiąt koni wierzchowych w kocach, 
trzymanych przez stajennych. Prawie wszystkie irlandzkie; 
na pierwszy rzut oka widać krótkie, mocne nogi, szeroko 
rozstawione, zady i krzyże potężne, zbudowane nieco jak 
rasowe buldogi, a jednak piękne siłą i harmonią całej 
struktury. Prawie wszystkie golone.

Jeszcze nieco dalej, na wzgórku, na tle brzozowego 
gaiku, już zupełnie w słońcu jesiennem, obraz drgający 
najcudniejszemu barwami: kilkadziesiąt psów angielskich 
foxhounds, jeden jak drugi, żółte łby, z pięknemi czarnemi 
oczyma, jedna albo dwie duże czarne plamy na grzbiecie, 
zresztą wszystko białe. Zdenerwowane, niecierpliwie ma
chające kilkudziesięciu ogonami, dygocą z pasyi myśliw
skiej, ale karne i posłuszne, bo nad nimi stoi trzech jeźdź
ców na siwych koniach także irlandzkich. Jak bogowie 
greccy, tak zbudowani i zgrabni ci Anglicy: Mr. Som
mers houndsman, Mr. Haberfield, pierwszy whip, Allain 
whip (dojeżdźacz) drugi. W rękach mają długie baty 
angielskie (whip — stąd dosłowne tłómaczenie byłoby: 
»pierwszy bat, drugi bat«). Niech tylko który z psów za- 

6*
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warczy na drugiego, albo cokolwiekbądź nadprogramo
wego sobie pozwoli, w tej chwili, jak strzał, spada koniec 
bata: »Study! Struggler!« albo »Go back ! Miss Douglas», 
(baczność Bojownik! nazad ! Miss Douglas!). Tymcza
sem śliczne psy drżą z emocyi jak w febrze, ale siedzą 
z nastawionemi uszami, z ogromną i poważną uwagą za
patrzone w dal ku Gödöllö. Anglicy także tam patrzą, 
jest za pięć minut dziesiąta, za trzy minuty z tego tam 
lasu Karolyich na horyzoncie wysunie się powóz cesarza, 
w dwie minuty potem będzie tutaj. Punktualność cesarza 
Franciszka Józefa I. jest tak nadzwyczajną i tak znaną, że 
jego spóźnienie się o kwadrans wywołałoby naprawdę po
ważny niepokój, że się jakiś wypadek zdarzył.

Rzeczywiście na parę minut przed dziesiątą, wyjeżdża 
szalonym kiusem o najpiękniejszej akcyi, z wyrzutami nóg 
fenomenalnymi, jedna czwórka siwych Lipitzanerów, wnet 
druga i trzecia. Chód tych dwunastu pełnej krwi ara
bów jest taki, że wszyscy patrzymy, nie mogąc oczu ode
rwać. W pierwszym powozie cesarz i ks. Rudolf Lichten
stein, w drugim arcyksiężna Gizella ze swoim adjutantem 
w mundurze chevauxleger’ôw bawarskich, baronem Perfali. 
W trzecim hr. Kaunitz i ks. Windischgraetz. W milcze
niu wszyscy odkryli głowy, cesarz raźno wyskoczył z po
wozu, uprzejmie naokoło się odklonil i, zrzuciwszy bo
brową dachę, smukły i zgrabny, choć już zupełnie siwy, 
zapalił cygaro. W tejże chwili zjawiły się w rękach my
śliwych papierośnice, dymki niebieskie zaczęły się ciągnąć, 
a gwar rozmowy i swoboda ruchów ustąpiła etykietalnej 
ciszy powitania.

Nadmienić muszę ten szczegół, interesujący wpraw
dzie tylko specyalistów, że przepisany »dress« dla wszyst
kich był cylinder, czerwony, długi surdut na jeden rząd 
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guzików, białe breeches i buty ze sztylpami, dla wszyst
kich członków towarzystwa. My, zaproszeni, nie posiada
jący »le bouton« (guzika z monogramem danego towa
rzystwa myśliwskiego), tak samo cylinder czarny, białe 
breeches i buty ze sztylpami, ale surdut bronzowy lub 
ciemnozielony. Jedyny z gentlemanów w dżokejce czar
nej, to master hr. Esterhazy, a oprócz niego houndsmann 
i whip’y.

Cesarz skinął ręką, przyprowadzono mu konia; mam 
go do dziś dnia w oczach. Byl to ogromny szpak, nazy
wał się »Limerick«. Przepyszny koń, od razu mi się po
dobał, ale dopiero po polowaniu patrzałem na niego z ad- 
miracyą dla jego cnót. Równocześnie z cesarzem, i my 
wszyscy siedzieliśmy na koniach. Mnie • dano tego dnia 
śliczną irlandzką klacz. Opowiadał mi o niej »Jagdberei
ter« cesarza, Freyer, źe cesarz raz w życiu tylko na niej 
siedział. Pojechał do Prateru na spacer, wyskoczył jakiś 
rattler, klacz się spłoszyła, z alei żwirowej skoczyła na 
asfalt, poślizgnęła się i potknęła. To dość — zwichnęła 
karyerę na zawsze. Cesarz Franciszek Józef 1. uważa, 
źe jest dość wielkim panem i dość płaci za konie, aby 
mu się nie płoszyły i nie potykały.

Siedzę na tej ślicznej klaczy, trzymając się na szarym 
końcu, i widzę przed nami jakieś łozy i wikliny. Na
około tych wiklin na małych, ale szerokich węgierskich 
polo - poneys srokatych, kilku jeźdźców w ciemnozielo
nych surdutach, ze szpadlami o niklowych okuciach w skó
rzanych futerałach przewieszonemi przez plecy, jak kara
binki. Nie wygoleni jak Anglicy, wąsate marsowe typy, 
na swoich srokaczach, robią kapitalne wrażenie. Czapki, 
buty i spodnie na nich zresztą zupełnie jak na Anglikach, 

k, Wjeżdżają w te łozy, aby z nich lisa wystraszyć.
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Wszyscy stanęli, widzę także i cesarza wśród czer
wonych surdutów. Właśnie odwraca się nieco na siodle 
w i moim kierunku patrząc, uprzejmie ręką kogoś pozdra
wia. Nie przypuszczając ani chwili, że to pod moim adre
sem, przekonany, że za mną ten ktoś stoi, tern mitem 
powitaniem zaszczycony, oglądam się poza siebie, niema 
nikogo. Cesarz zaś, widocznie tern rozbawiony, rusza ko
niem ku mnie: »Milo mi pana tu widzieć, mam nadzieję, 
że będziemy dziś mieli piękne polowanie, mamy dobry 
»send« (wiatr, witerunek zależny od suchości albo wilgoci 
terenu), sądzę, że i z tego konia, na którym pan sie
dzisz, będziesz zadowolony . Miałem ochotę odpowiedzieć: 
Miłościwy Panie, znam się na koniach, ja z niego już 
tak jestem zadowolony, żebym z niego wogóle nie zsiadł 
aż w mojej stajni w Krakowie.

Tymczasem ruszono lisa z wikliny, rozległy się okrzyki 
Tally ho! tally ho! foxhounds zaskowyczaly i ruszyły 
szalonem tempem za mm. Ogromny lis, machnął parę 
razy kitą i znikł za jakąś winnicą, szybszy od psów, po
pędził w świat. Teraz lecą po jego tropie, nosy różowe 
jak trufle blizko ziemi, ogony białe wyprężone, pędzi to 
wszystko wśród okrzyków trzech Anglików i głosu trąbki, 
jak huragan, aż powietrze świszczy. Przedemną mur jeźdź
ców, moja klacz idzie jak maszyna równym, długim swo
bodnym galopem, czuję, że z mojej wagi nic sobie nie 
robi... Mija pół godziny, my galopujemy wciąż tern sa
mem tempem... mija drugie pół godziny, z koni lecą płaty 
piany jak kawały waty, z mojej klaczy także, ale idzie 
ciągle świeżo, parskając wesoło w takt każdego skoku. 
Dostaję gorączki, zdaje mi się, że to już nie jawa, halucy- 
nacya raczej jakaś... godzinę galopować!? Jeźdźców coraz 
mniej, już między mną a cesarzem coraz mniejsza prze-



strzeń, nie popuszczę już cesarskiego konia. »Hurry up! 
hurry up!« — krzyczą Anglicy. »Limerick« przesadził 
olbrzymim skokiem coś wysokiego, cesarz prześlicznie do- 
siedział, sadzę i ja płot wysoki, z półtora metra!... »Go 
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on ! go on ! hurry up!« coraz częściej słychać. Słabsze psy 
już potrzebują zachęty, ozory różowe z wiatrem jak 
szmatki z pysków powiewają. Nie widzę już arcyksiężnej, 
nie widzę wielu starszych panów, było nas ze sześćdzie
sięciu, a teraz może trzydziestu. Mniejsza z tern, ale co 
to takiego!? Wiatr świszcząc, niesie mi jakiś śpiew chó
ralny, przed nami horyzont zamknięty aleją jakichś starych 
drzew... śpiew coraz wyraźniejszy... pewnie to szkoła 
wiejska hymn dla króla Węgier śpiewa, (myślę sobie), 
a zresztą co mnie to obchodzi, aleja już tuż, stare, ro
sochate lipy gęsto koło siebie... Limerick sadzi znowu, 
> go on !« sadzę i ja, klacz skacze jak anioł, krew ją po
nosi, oszaleliśmy oboje. Jezusie Maryo! a to co? —- Na 
lewo i na prawo przerażone chłopięta z książkami w rę
kach, żałobna czarna jakaś ciżba, cesarz przedemną, nie 
mogąc, widocznie dla braku miejsca, wstrzymać konia, pę
dzi na drugi rów, uniósłszy tylko cylindra, a ja widzę... 
widzę najwyraźniej trumnę, niesioną na ramionach czte
rech czarnych ludzi, i psy pomiędzy ich nogami pod 
trumną, pędzące za tropem. Przesadziłem drugi rów i do- 
gnałem cesarza. Lipy nam pogrzeb zasłaniały. Nie było 
to pewnie cesarzowi miłem, ale jako kontrast malarski 
ruchu, koloru i życia, z tą czarną śmiercią, nie zapomniany 
dla mnie obraz.

Za życia ś. p. arcyksięcia Ottona, opowiadano, że 
kiedyś skakał konno przez trumnę, nie wiem o tein nic 
pewnego, nie chciałbym jednak, aby ten epizod, który wi
działem , identyfikowano z tamtym, przy którym nie 
byłem.

Pędzimy teraz oziminą, ciężkie bryły czarnoziemu lecą 
z pod kopyt poprzedzających koni na bardzo już nieli
czne, czerwone surduty.
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Z oziminy prowadzi trop w miody lasek, zarosły gą
szczem. Psy już w nim zginęły, już i Anglicy do niego 
wpadli, Limerick sadzi znowu przez płot od lasku, tuż za 
nim sadzę ja, przedemną zbita gąszcz, oczy ręką zakry
wam przed gałęziami, coś mnie ukłuło w kolano, gałąź 
jakaś huknęła w plecy. Gąszcz rzednieje, cesarz na Lime- 
ricku ciągle przedemną i ciągle tern samem tempem ga
lopuje; cylinder siedzi prosto, z brawurą i zręcznością 
ogromną przewija się między pniami drzew, wprawdzie 
młodych, ale dość silnych, aby strzaskać kolano, gdyby 
się o nie zawadziło.

Znowu otwarty teren i zieleń oziminy, słychać trą
bienie i skomlenie, skręcamy poza przebyty już lasek 
i w południowem, jesiennem słońcu, widzę zbitą masę 
psów; ogonami do góry machają, łby podniesione, sko
wyt i szczekanie przeraźliwe, wszystkie oczy i pyski zwró
cone w jeden punkt. W środku stoi houndsman, w pra
wem ręku trzyma rozpuszczony srogi bat, lewą podniósł 
w górę za kark lisa, wspaniała kita zwiesza się bezwład- 
dnie, ona to jest tym punktem środkowym, dymiących 
paszcz, wywieszonych ozorów i krwią nabieglych psich 
oczów. Whipy zeskoczyli już z koni. »Go away Adonis! 
go back Killhim !« co chwila bat strzela w zbitą grupę 
i zawsze w winowajcę. Psy rozbestwione chcą lisiej krwi, 
są teraz tak złe, źe tylko Anglicy mogą bezkarnie smagać, 
kopać nieposłusznych, innego byłyby w stanie rozszarpać. 
Cesarz już zsiada, zeskakuję i ja.. Vpatrzę - na tę dzielną 
klacz i kamienieję z przerażenia... przedewszystkiem scho
wać się i nie pokazywać konia cesarzowi, ładnie mu go 
urządziłem ! Na zadzie, po obu stronach wielkie plamy 
czerwone, na jednej łopatce trzecia ogromna. W despe- 
racyi, bo jestem pewien, źe mi już konia ze stajni cesar-
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skiej na polowanie więcej nie dadzą, ciągnę kobyłę w krzaki 
i strapiony myślę nad tem, co teraz czynić. Ta śliczna 
siwa klacz, wygląda teraz jak krowa dolno-fryzyjska czer- 
wono-srokata. Słyszę, że ktoś mnie wola, to podpułkow
nik Berzewicsy, jeden z koniuszych cesarskich. »Gdzie się 
pan chowasz, cesarz się o pana pyta«. Desperackim ru
chem wskazuję na mojego konia. — »Co, te plamy 
pana tak martwią!? —- Ależ to głupstwo, ciernie ją w gą
szczu zadrasnęły i krew na pianie rozeszła się jak na 
bibule. Patrz pan« — i rękawiczką zaczął ścierać z ła
twością już zaschłą krwawą pianę. -— »Ale zostaw pan 
trochę tego, bo cesarz lubi jak się jedzie na wszystko«. 
(»Seine Majestat haben es gern, wenn man schneidig rei- 
tet«). Odetchnąłem i pobiegłem ku cesarzowi, było nas 
wszystkich pięciu z całej kompanii: Cesarz, ks. Lichten
stein, ks. Windischgraetz, podpułkownik Berzewicsy i ja. 
Cesarz w doskonałym humorze, kazał sobie podać srebrny 
flakon z Sherry Brandy i wypiwszy sam, podał nam czte-



rem po kolei. Otarłszy sumiastego, siwego wąsa, rzekł 
do mnie: »Sie haben uns Glück gebracht, Kossak, das 
ist der schönste Run (galop myśliwski), den wir über
haupt hatten«. (Przyniosłeś nam pan szczęście, to najpię
kniejszy »run« jakiśmy wogóle tutaj mieli). Run ten trwał 
godzinę i czterdzieści minut.

Wieczorem przy czarnej kawie, w Kapostas Megyar, 
zbliżył się do mnie podpułkownik Berzewicsy i bardzo 
seryo oświadczył, źe ma mi do zakomunikowania coś 
niezmiernie zaszczytnego: »Najjaśniejszy pan po dzisiej- 
szem polowaniu zapytał mnie: — Wo hat denn der Kos
sak so reiten gelernt, er ist ja ein Terrainreiter erster Klasse, 
dass er ein Jahr in einem Cavallerie-Regimenté gedient 
hat, dass ist ja gar nichts«... — »Majestät« — odpowie
działem, mówi do mnie Berzewicsy — »er ist ein Stock
pole das schönste Cavallerie-Material von Geburt, ausser
dem wie die meisten jungen Polen, ist er warscheinlich 
als Kind schon geritten«. (»Gdzie Kossak tak się jeździć na
uczył? przecież to jeździec w terenie pierwszej klasy, 
a to, że rok służył w pułku kawaleryi, to przecie nic«. 
»Najjaśniejszy panie, jest Polakiem pełnej krwi, najpię
kniejszy kawaleryjski materyał z urodzenia, przytem wię
kszość młodych ludzi w Polsce już od dziecka jeździ konno«).

Oczywiście, słowa te, z ust takiego jeźdźca a władcy, 
posiadającego najpierwszą kawaleryę świata, były i są mi 
zawsze pamiętne.

Rezultatem tej wysokiej opinii o mojej jeździe było 
to, że zaczęto mi dawać coraz trudniejsze, coraz więcej 
nerwowe konie. Były one wszystkie albo importowane
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albo pełnej krwi z cesarskich stadnin, niektóre jednak po
trzebowały niesłychanie lekkiej ręki, bo na widok czerwo
nych surdutów i na głos trąbki houndsmana po prostu sza
lały i w pianie były cale, zanim się do cover przyjechało 
(cover, po angielsku, oznacza miejsce, gdzie lis jest upa
trzonym). Dwa razy w tygodniu było foxhunting (polo
wanie na lisa), co sobota zaś na jelenia (stag hunting). 
Jeleń ucieka jeszcze prędzej od lisa, ale głupszy, nie odpo
czywa, tylko biegnie, póki może tchu złapać, polowanie 
jest krótszem (około trzech kwadransy) i hallali bardzo 
przykrem, przynajmniej dla mnie. Biedny jeleń z wysa- 
dzonemi na wierzch, krwią nabiegłemi oczyma już tylko 
w kółko kłusuje i wierzgając racicami, opędza się roz- 
wścieklonej psiarni; nadchodzi ratunek zwykle zapóźny, 
bo biedne jelenie serce pęka z przekrwienia. Oto hounds- 
man i whipy batami odpędzają psy, jeleń natychmiast 
pada, robiąc bokami i wywieszając ozór. Nadjeżdża ta 
sama drewniana klatka, z której go przed godziną pię
knego i zdrowego na wolność zdradliwą wypuszczono. 
Wciągają go jeszcze dyszącego do niej, ale rzadkim jest 
wypadek, aby żywy do zwierzyńca dojechał. Dwa razy 
zaś w tygodniu polowano z małymi, angielskimi psami 
(hariers) na zające, cesarz jednak jak Hreczecha, za za
jącem nie goni.



BERLIN



Przystępuję do okresu mojego życia, który z wielu 
względów był może najciekawszym tak przez wyjątkowe 
warunki, w jakich te siedm lat przeżyłem, jak i przez lu
dzi, z którymi się spotykałem i miałem do czynienia.

Pragnę bardzo wydać te moje wspomnienia za życia, 
bo tylko żyjącemu możliwem jest bronić się od jakiego
kolwiek zarzutu nieprawdy, a chociażby... bujnej imagi- 
nacyi.

Piszę całą prawdę, nie okraszam moich wspomnień 
żadnymi dodatkami.

** *

Gdy na wystawie krajowej we Lwowie »Racławice«, 
rozgrzewając serca i wywołując entuzyazm, wykazały co 
potrafię na tern polu, zaproponował mi Fałat, abym z nim 
do spółki, w Berlinie, gdzie on już łaską cesarza Wil
helma się cieszył, wykonał panoramę na tle ogólno-świa- 
towem. Wybraliśmy Berezynę, mnie dającą pole figu
ralne najbogatsze, jakie wymarzyć sobie można, Fałatowi 
zaś śniegi,_które tak rozumie i doskonale maluje. Te
mat był gotów, szło teraz o kapitał. Obliczyliśmy, że 
potrzeba nam 80.000 złr. (160.000 koron). Suma ta była 
niemal w dziesięć dni potem , zebrana drogą udziałów. 
Zostawiając Fałatowi zajęcie się budynkiem i stroną te
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chniczno-przygotowawczą, pojechałem na Litwę, poznać 
brzegi Berezyny. Towarzyszyli mi: Wywiórski i Pułaski. 
Przedtem jednak zwróciłem się do archiwum ministerstwa 
wojny w Wiedniu z prośbą o użyczenie mi wszystkich 
dzieł, traktujących specyalnie o kampanii roku 1812.

Jako oficerowi austryackiemu, nietylko, że mi nie 
odmówiono, ale przysłano mi ogromną pakę wielkości 
komody, szczelnie wypełnioną dziełami francuskiemi, nie- 
mieckiemi i rosyjskiemi, dotyczącemi tej kampanii.

Zapoznałem się z tematem jak najdokładniej, będąc 
za kompozycyę figuralną sam odpowiedzialnym, bo Fałat 
tylko pejzaż i jeden most sobie wybrał. Zdecydowałem się 
z tej trzydniowej tragedyi dziejowej wybrać dzień drugi 
i drugą godzinę popołudniu«. — Szło więc teraz o to, 
aby stanąwszy na terenie, wybrać miejsce, z którego pu
bliczność ma oglądać panoramę, i aby na każdym punkcie 
widnokręgu, działo się to, co w rzeczywistości dnia tego 
się działo.

Po wielu próbach, wahaniach, dyskusyach, cała kom- 
pozycya została nareszcie skończoną i cztery wielkie płó
tna, z których każde odpowiadało jednej ze stron świata, 
przeniesiono do budynku panoramicznego na Herwart- 
strasse w Berlinie, gdzie tymczasem płótno zawieszono, 
rusztowania olbrzymie zbudowano i ustawiono wielkie, że
lazne prowizoryczne piece.

Zabraliśmy się raźno do roboty. Fałat wykonał ton 
pejzażu, odpowiednio do położenia słońca, na czterech 
akwarelach i zdał dalszą pracę Wywiórskiemu. Sam zaś, 
właśnie wtenczas zamianowany dyrektorem szkoły Sztuk 
Pięknych w Krakowie, wyjechał i od czasu do czasu tylko 
zjawiał się na krótko.

Ponieważ te szkice nieba i śniegu były doskonale,



a Wywiórski okazai się wyśmienitym pomocnikiem, więc 
byłem z tej kombinacyi zupełnie zadowolony, i z całym 
zapałem, z pomocą mego kuzyna, Kazimierza Pułaskiegb, 
przeniosłem całą kompozycyę figuralną ze szkiców na 
wielkie płótno.

Karyery w Berlinie robić nie miałem zgoła zamiaru, 
przekonany byłem, źe gdy tylko panoramę skończę, na
tychmiast Berlin opuszczę. Cesarza nie byłem ciekawy 
zobaczyć nawet z daleka, a Fałatowi jego łaski nie zazdro
ściłem bynajmniej.

W zimie 1895 r. było nas w tej olbrzymiej budowli 
tylko trzech: Pułaski, Wywiórski i ja. Pomimo ogrom
nych pieców, rozgrzanych koksem do czerwoności, było 
zimno i każdy brał na siebie z leżących dla modeli ko- 
styumów, co było najcieplejszego. Ja miałem na sobie 
kożuszek strzelców konnych gwardyi, bardzo zasmaro- 

7 PAMIĘTNIK.
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wane farbami spodnie i jakąś starą sportową czapkę na 
głowie. O Fałacie nie wiedziałem nic od dawna, przeko
nany byłem, że jest w Krakowie.

Przy drzwiach od ulicy stało na straży dwu stró
żów, jeden nazywał się Kauert, a drugi Schulze; tym się 
trzeba było legitymować, aby być wpuszczonym. Oni ró
wnież po robocie czyścili palety i pędzle, palili w piecach 
i przynosili z niedalekiej restauracyi w południe jedzenie.

Ku memu zdziwieniu słyszę, że jeden z nich otwiera 
drzwi i wita wchodzącego w futrze, z pod którego biały 
krawat wygląda, Fałata: »Guten Tag, Herr Professor!« 
Zdziwiony tern niespodziewanem zjawieniem się i tern 
gala ubraniem o 10 godzinie rano, pytam Falata, co to 
znaczy, na co on mnie znowu zapytuje, dlaczego ja nie 
jestem we fraku? »Ta ty mojego telegramu nie dostał? 
Cesarz i cesarzowa o 11-tej przyjadą oglądać panoramę!« 
Odpowiedziałem, że nie wiem o niczem, żadnej depeszy 
nie odebrawszy, na przebieranie się czasu nie mam... jemu 
pozostawiając zaszczyt przyjęcia cesarskiej pary w pano
ramie. Zeszliśmy z Pułaskim i Wywiórskim z rusztowań, 
schowaliśmy się pod podium, gdzie nas żadne ludzkie 
oko nie dopatrzy w naszych maskaradowych kostyumach 
i, ćmiąc papierosy, czekaliśmy w milczeniu, aż się ta pa
rada na górze skończy.

Wkrótce doszedł nas z ulicy odgłos kilku zajeżdża
jących powozów, poczem liczne kroki, szczęk szabel i sze
lest jedwabiów, już nad naszemi głowami, posuwał się 
krętemi, żelaznemi schodami na podium. Nie upłynęło 
dziesięciu minut, gdy ktoś szybko schodzi na dół i staje 
przed nami, skulonymi z zimna. Był to Fałat. Prosi mnie 
w imieniu cesarza na górę. Tłomaczę mu na migi, aby 
nas na górze nie usłyszano, że nie mogę iść w tym śmie
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sznym kostyumie i... że wogóle nie chcę. Wreszcie mu 
szepcę: — »Powiedz, że mnie niema«.— »Kiedy ten du
reń, Kauert powiedział cesarzowi, że jesteś«. Rzeczywiście 
cesarz wchodząc, zapytał stróżów: »Sind die beiden Her- 
ren da?« — »Zu Befehl Majestat« odpowiedzieli.

Widzę, że niema rady, zły i nastroszony idę bardzo 
niechętnie. Smutnemi doświadczeniami w »Racławicach« 
nauczony, wiem napewno, że tak jak tam, tak i tu będę 
od wszelkiej zasługi odsuniętym i jako podrzędny pomo
cnik przedstawionym.

Wchodzę na podium, widzę kilka mundurów i kilka 
pań. Ukłoniłem się, w tym stanie ducha pewno nie dość 
wytwornie, i stoję, czując śmieszność i tego huzarskiego
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kożuszka i moich spodni, w których parę razy siadłem 
na palecie, więc przypominały nieco tęczę na bardzo bru- 
dno-chmurnem niebie.

Cesarz podszedł ku mnie i, wyciągając rękę, żywo 
przemówił: »Es freut mich Kossak, Sie endlich persön
lich kennen zu lernen; Ihre Bilder kenne ich schon lange«. 
1 gdy ja, już tracąc moje wrażenie śmieszności i zapomi
nając o moich tęczowych inexprymablach, raźniej spoj
rzałem mu w oczy, ciągnął z wielkim ferworem: »Don
nerwetter! bei Schulte (salon sztuki bardzo uczęszczany), 
habe ich ein grosses Bild von Ihnen gesehen, es hiess 
aus Ihren Kinderjahren. Da rennen die wilden Baschkiren 
durch eine Strasse Warschaus mit Yatagans im Maul 
und Nahajkas in der Faust, ein famoses Bild... Dann bei 
Ihrem Kaiser, im Schloss Lainz, in seinem Arbeitzimmer, 
hängt ein Bild von Ihnen! Da lauft zur Attaque eine 
hellgraue Infanterie, der Offizier und der Trompeter zu 
Pferde im Trab! Wissen Sie, dass das Bild sein Lieb
lingsbild ist? — Der Kaiser hat mir’s selbst gesagt!...« 
(Donnerwetter! u Szultego widziałem raz wielki pański 
obraz, nazywał się: Z moich lat dziecinnych. Pędzą dzi-' 
kie baszkiry przez ulice Warszawy z kindżalami w zę
bach a nahajkami w garści, kapitalny obraz! Potem wi
działem u pańskiego cesarza, w zamku Lainz, w jego pra
cowni, obraz także pańskiego pędzla, szaroniebiescy strzelcy 
lecą do ataku, oficer i trębacz pędzą kłusem. — Czy wiesz 
pan, że to jest ulubiony obraz cesarza Franciszka Józefa? 
Cesarz mi to sam powiedział).

Odrazu wróciła mi moja fantazya, głupstwo moje 
spodnie, cesarzowa stoi opodal ze swojemi hofdamami, 
Fałat pięknie ubrany przy nich, mniejsza z tern, — aby





101

cesarzowi honory robić, muszę się obrócić teraz tyłem do 
tamtej grupy... będzie skandal, ale to nie moja wina.

Zaczynamy od Studzianki, wprost której na lewym 
brzegu Berezyny z cesarzem stoję, tlómaczę mu, dlaczego 
z trzech dni tej tragedyi wybrałem drugi, a mianowicie 
dlatego, źe w dzień pierwszy nie było jeszcze bitwy. Witt
genstein jeszcze arrièregarde’y księcia (Victor) de Bellune 
nie dogonił, a Tormasow i Czyczagow na drugim brzegu 
oczekiwali wielkiej armii pod Borysowem, kilkanaście wiorst 
więcej na południe. Drugiego dnia była bitwa na obu 
brzegach, bo i Wittgenstein dopadł Victora a na tej 
stronie legia polska i wogóle cały piąty korpus (polski) 
bił się z korpusem Czyczagowa.

Z mojego punktu widzenia jako żołnierza, uważam prze
prawę przez Berezynę w tych okropnych warunkach za 
rzecz niesłychaną, et la grande armée comme celle qui 
a atteint son objectif (a wielką armię jako tę, która swego 
zadania dopięła). Dzień trzeci zaś, był dniem klęski ma
ruderów i włóczęgów, objuczonych skarbami Moskwy, 
a tryumfem kozaków. Wielka armia już maszerowała ku 
Smorgoniom. Tu muszę dodać, że wtenczas niemczyzna 
moja była okropną i źe przy tern pierwszem spotkaniu 
pomagałem sobie bardzo językiem francuskim.

Widząc wyraziste, niebieskie oczy Wilhelma II. pała
jące zainteresowaniem i uwagę skupioną na panoramie 
i moich objaśnieniach, wskazuję mu wszelkie korpusy: 
francuskie, polskie, badeńskie, hanowerskie etc. etc., opisu
jąc ich rolę poszczególną. Równocześnie widzę w jego 
oczach i odczuwam instynktem, źe jest porwany. Gdy 
wreszcie wskazuję mu grupę des chasseurs à cheval de 
la Garde Impériale, kierujących tych wszystkich, co jeszcze 
orły cesarskie niosą, tam ku biwakowi cesarza, aby przed 



102

nim spalone i w ten sposób od smutnej roli trofeów 
w Kremlu uratowane zostały, entuzyazm jego doszedł do 
uniesienia. A gdy potem zobaczył jeszcze L’Escadron 
sacré, na który ostatni promień zachodzącego słońca 
z poza wzgórza Stachowy padał, ten święty szwadron, 
gdzie sami oficerowie wszystkich broni kawaleryi wielkiej 
armii za szeregowców służyli, bo ich właśni szeregowi już 
zginęli albo zamarzli, — przerwał mi raptem: »Es ist 
grossartig, prachtvoll, aber sagen Sie mir, wo haben Sie 
das alles ausgefunden, sie müssten ja sehr viel studiert 
und gelesen haben?« (Wspaniałe, ale powiedz mi pan, gdzie 
pan to wszystko znalazł? Musiałeś pan wiele dziel przeczy
tać i przestudyować). Opowiadam mu więc, co za skarby 
przystało mi Kriegs-Archiv wiedeńskie (swoją drogą naj
bogatsze ze wszystkich na świecie, przecież tam znala
złem jedyny prawdziwy croquis bitwy racławickiej, na 
miejscu podczas bitwy robiony przez któregoś z oficerów 
austryackich przydzielonego do sztabu Naczelnika), i że 
rzeczywiście przeczytałem ogromną moc dzieł history
cznych i pamiętników.

»Und was hat Ihnen am meisten Motive und Thema’s 
gebracht?« (A co panu dało najwięcej motywów i te
matów?).

»Najjaśniejszy panie, przedewszystkiem do oryentacyi 
w głównych zarysach dzieło: du General Comte de Ségur, 
który jest także najpewniejszem i najbezstronniejszem źró
dłem dla Thiers’a w jego Histoire du consulat et du pre
mier Empire, co do kampanii 1812 roku«. — »No! und 
weiter!?« (no, a dalej). — »Dalej, najjaśniejszy panie, do 
grup poszczególnych, do przedstawienia tej nędzy i roz
paczliwej sytuacyi oficerów jak i żołnierzy, wiele dzieł, 
głównie pamiętników naocznych świadków, les mémoires 
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de la Maréchale Junot (duchesse d’Abrantes), de la Ma
réchale Oudinot (duchesse de Reggio), du general comte 
Buturlin, das Tagebuch des Hauptmann von Röder (ofi- 
cera pruskiego, notującego dzień po dniu, choć w kilku 
liniach to, co przeżył i widział danego dnia), les mémoires 
du sergeant Bourgogne... W tej chwili przerwał mi ce
sarz, pytając: »Haben Sie auch die Memoiren von Mar- 
bot gelesen, die sind gut!? (A czytałeś pan pamiętniki 
jenerała Marbot’a? Także są bardzo dobre!).

Pozwolę sobie tutaj nadmienić, że etykieta wymaga, 
gdy koronowana głowa coś czy chwali czy gani, być tego 
samego zdania, a jeżeli się ma w swem przekonaniu wręcz 
inne mniemanie, to się mówi: »Gewiss Majestät, aber itd.« 
(bezwątpienia Najjaśniejszy Panie, ale...). Ja zaś oświad
czając się z punktu jako niecierpiący pamiętników Mar
bot’a, dopuściłem się przy tern pierwszem spotkaniu z ce
sarzem Wilhelmem przekroczenia, które inny monarcha 
mógł mi bardzo wziąć za złe.

A pamiętników Marbota nie lubię rzeczywiście i dla 
jego gasconnades i dla ciągłych przytyków Polakom. 
Z miejsca więc odpowiadam cesarzowi, który na mnie 
wywarł wrażenie niezwykle sympatyczne: »Ja wohl, Ma
jestät, ich habe diese Memoiren gelesen, ich bin aber auch 
der Meinung, wie viele andere, denen die Geschichte des 
Feldzuges vom Jahre 1812. gut bekannt, dass sie Apokry
phe sind. (Tak, najjaśniejszy panie, czytałem te pamiętniki, 
ale mam, jak wielu innych, znających dokładnie historyę 
kampanii 1812. roku, najgłębsze przekonanie, że są sfał
szowane).

— »Warum denn?« — pyta cesarz bardzo zdziwiony.
— »Majestät! alle, die über den Feldzug vom Jahre 

1812. geschrieben haben, sind einer und derselben Mei
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nung über die Rolle des polnischen Corps. Le comte de 
Segur dit ä chaque propos »les Polonais toujours braves 
et toujours devoues«.

Le general russe, comte Buturlin, dit: »Hätten wir bei 
Stachowa uns gegenüber statt des V. polnischen Corps 
ein anderes gehabt, so würde Berezina zum Grab der 
grossen Armee geworden«. Endlich der preussische Haupt
mann von Röder notirt in seinem Tagebuch an der Be
rezina: »Die Polen die einzigen die noch rüstig waren«.

Die Treue und die Hingebung des polnischen Corps 
war grenzenlos. Nun gleichzeitig mit der Franco-Russi
schen Allianz erscheinen Memoiren, deren Verfasser bei 
jeder Gelegenheit warscheinlich um sich bei den Russen 
lieb zu machen, den Polen jeden Verdienst verweigert, 
oder verschweigt. Dagegen aber hat er die Legende von 
den »falschen Kozaken« geschaffen. Marbot erzählt näm
lich, dass während der tragischen Retraite von Moskau, 
polnische Marodeure zogen sich als Kozaken an und 
beunruhigten erschöpfte französische Soldaten, denen es mit 
Mühe gelang etwas Feuer und Nahrung zu verschaffen. 
Ebenso gut hätte er erzählen können, wie die französi
sche Cuirassiere von der Brücke bei Studzianka Schlitten 
mit französischen blessirten Soldaten, um für sich und 
für ihre Pferde Raum zu machen, in den Fluss herunter
geschleudert haben. Vom Moment an, wo die Disciplin 
gelöst ist, und verhungerte, halb erfrorene Menschen zu 
wilden Bestien werden, waren Marodeure aller Rassen 
sich gleich. Es ist jedoch Tatsache, dass nur das pol
nische Corps hat alle seine Geschütze gerettet, und nur 
die polnische Cavallerie war im Stande, dem Kaiser eine 
berittene Escorte bis Smorgonie zu stellen. Ausserdem, 
Majestät, sind die Memoiren von Marbot, wo er von sich
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selbst so viel erzählt, überfüllt mit Episoden wie jenes von 
Eylau, wo seine Stute den russischen Grenadieren Köpfe 
weggebissen hatte, ohne irgend einen Wert für mich 
gewesen.

(Hrabia de Segur pisze przy każdej sposobności, gdy 
jest mowa o polskim korpusie: > Polacy zawsze dzielni 
i zawsze wierni«. Jenerał rosyjski hr. Buturlin pisze: 

Gdybyśmy pod Stachową byli naprzeciw nas mieli ja
kikolwiek inny a nie piąty korpus, byłaby się stała Bere
zyna w historyi grobem wielkiej armii«. Wreszcie kapitan 
pruski von Röder notuje w swym dzienniku w dniu 28. 
listopada 1812 r.: Polacy jedynie jeszcze zdolni do boju .

Wierność i oddanie się polskiego korpusu Napoleo
nowi były bezgraniczne. Tymczasem równocześnie z za
wartym franko-rosyjskim aliansem, pojawiają się pamię
tniki, których autor prawdopodobnie w celu zjednania 
sobie Rosyan, odmawia Polakom wszelkiej zasługi lub ją
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przemilcza. Za to wynalazł legendę o »fałszywych Koza
kach«. Opowiada generał Marbot, źe podczas tragicznego 
odwrotu z Moskwy maroderzy z polskich pułków prze
bierali się za Kozaków i krzycząc: »hurra! nie ujdiosz 
sukinsyn!« i t. p. niepokoili wyczerpanych francuskich żoł
nierzy, skoro się tym udało trochę opalu na biwak i ży
wności zdobyć i, w ten sposób strasząc, odpędzali ich 
od upragnionego pokrzepienia, aby sami go zażyć.

Tak samo, najjaśniejszy panie, mógł Marbot widzieć 
francuskich kirasyerów, zrzucających sanki z rannymi 
w czarne nurty Berezyny z mostu pod Studzianką, aby 
zdobyć miejsce dla siebie i dla swoich koni. Z chwilą, gdy 
subordynacya rozluźniona, a zgłodniali i przemarznięci lu
dzie stają się dzikiemi zwierzętami, to maroderzy wszel
kich nacyi są sobie równi. Faktem jednak jest, że jedyny 
korpus polski ani jednego działa nie stracił i tylko polska 
kawalerya mogła dostarczyć dość koni, aby cesarza bez
piecznie do Smorgoń a potem do Wilna eskortować. 
Zresztą, najjaśniejszy panie, pamiętniki Marbota, w któ
rych najwięcej jest o nim samym, a zapełnione są epizo
dami takimi jak ten z pod Eylau, gdzie jak pisze, jego 
klacz odgryzła kilku grenadyerom rosyjskim głowy, nie 
mają dla mnie żadnej wartości).

Cesarz zamilkł, długo mi patrzał w oczy, a mnie 
zwolna przyszła refleksya, że popełniłem przy pierwszej 
zaraz rozmowie występek ciężki przeciw etykiecie. Cesarz 
chwalił Marbota, a ja go w najostrzejszy sposób skryty
kowałem, zrobiło mi się żal tego, co powiedziałem... Po 
chwili cesarz uśmiechnął się, popatrzał mi bardzo życzli
wie w oczy i machnąwszy ręką, rzeki: »Ach ja! wissen 
Sie die Franzosen!...«
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Dziś, wspominając te chwile, nie wątpię, że chociaż 
z punktu etykiety popełniałem występek po występku 
w rodzaju tego w panoramie Berezyny przy pierwszem 
spotkaniu z cesarzem, to jednak tam poczęła się sympa- 
tya cesarza dla mnie, nietylko jako dla malarza ale i dla 
człowieka.

Cesarza z pewnością ująłem obroną korpusu pol
skiego przed gaskonadami pseudo Marbota. Wilhelm II. 
zna historyę napoleońskich wojen doskonale. Pewnie nie 
obcy mu też szczegół, wymowniejszy od wszelkich argu- 
mentacyi, co do wierności pułków polskich Napoleonowi: 
gdy dawne jego wojska pod dowództwem ukochanego 
Neya czekały pod Grenoble, aby z rozkazu króla przy
wieźć cesarza »w klatce« do Paryża, to zanim ujrzano 
Napoleona i jego nieliczną garstkę wojska, najpierw oczom 
wiarusów ukazał się kłusujący z fantazyą patrol szwole
żerów polskich gwardyi.

Byli mu wierni, gdy słonce pod Austerlitz złociło 
orły napoleońskie, tak samo mu wierni pozostali, gdy go 
wysłano na Elbę.

Cesarz Wilhelm puścił mimochodem naruszenie prze- 
zemnie etykiety, a zanotował sobie w pamięci, że mówię 
to, co czuję.

Wkrótce potem przyszedł Wilhelm II. ponownie, tym 
razem bez anonsowania się, tylko z adjutantem. Ponie
waż zaś budynek naszej panoramy stał na Herwarthstrasse, 
wprost gmachu sztabu generalnego, do którego cesarz, 
bawiąc w Berlinie, codzień rano przychodzi, przeto do
szło do tego, że parę razy na tydzień przychodził, śle
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dząc z coraz rosnącem zainteresowaniem postęp tej olbrzy
miej pracy.

Nie pamiętam, za którą bytnością swoją zapytał mnie, 
co zamyślam począć, gdy skończę Berezynę. Odpowie
działem, że chcę zaraz wracać do kraju. Na to rzekł mi 
cesarz: Bleiben Sie in Berlin, Kossak, ich möchte, dass 
Berlin mal auch zum Centrum der internationalen Kunst 
werde«. (Zostań Pan w Berlinie, panie Kossak, bardzo 
pragnę, aby Berlin stał się także środowiskiem międzyna
rodowej sztuki).

** *

Ten żywy udział, jaki cesarz zaznaczył przy powsta
waniu Berezyny, odbił się bardzo widocznie na całem 
społeczeństwie berlińskiem. Czy to na dworskich obia
dach, czy też na przyjęciach, dawanych przez ambasady 
dla cesarskiej pary, Berezyna była tematem konwersa- 
cyi. Każdy najmłodszy nawet sekretarz ambasady, cho
ciażby argentyńskiej, musiał być na to przygotowany, że 
i jego cesarz zapyta: »Haben Sie das Panorama, was die 
Polen in Berlin malen, gesehen?« (Czy widziałeś pan pa
noramę, co ją Polacy malują?). Skutek tego był ten, że 
codzień popołudniu mieliśmy wizyty z wielkiego świata 
i sfer dworskich jak i ciała dyplomatycznego.

Szły krętemi schodkami na podium piękne panie i dy
styngowani panowie. Wśród atmosfery wilgotnych mu
rów, dymiącego miejscami koksu z ogromnych pieców 
i silnego zapachu cetnarów farb jeszcze nie zaschniętych 
na płótnie, my trzej: Pułaski, Wywiórski i ja, usmarowani 
farbami, przyjmowaliśmy te śliczne panie, przynoszące ze 
sobą le plus suaves parfums d’Houbigant.

, Szczególniej interesowały się trzy ambasady Berezyną. 



Austryacka, dlatego, że cala rodzina hr. Szegenyi była mi 
bardzo życzliwą i częstym tam byłem gościem. Następnie, 
że łaska cesarza Wilhelma dla poddanego austryackiego 
była ambasadorowi Austro-Węgier bardzo na rękę. Ro
syjska ambasada dlatego, że była przekonaną, że pojmę 
Berezynę jako tryumf oręża rosyjskiego. Ambasada fran
cuska wreszcie zaniepokojona, z tych samych pobudek, co 
rosyjska zadowoloną.

Pewnego razu przyszedł po raz piąty, albo szósty 
ambasador rosyjski, hr. Osten-Sacken z hr. Pahlenem i ks. 
Engałyczew. Widocznie po dobrem śniadaniu, bo pod
cięci trochę: »Mon cher Kossak, je ne vois pas encore de 
troupes russes, quand est-ce que vous allez faire Witt
genstein et Tormassow, aa!?« (Mój Kossaku, nie widzę 
wojsk Wittgensteina ani Tormasowa, kiedy wprowadzisz 
pan je nareszcie do bitwy?).

Ils marchent déjà Excellence, si vous pouviez 
monter sur cette colline la bas où vous voyez les troupes du 
maréchal Victor vous verriez l’armée russe marchant au 
pas gymnastique. — (Już idą, Excellencyo, gdyby Excel- 
lencya mógł wejść na tę górkę tam, gdzie teraz stoją woj
ska marszałka Victora, to zobaczyłby Excellencya wojska 
rosyjskie, maszerujące podwójnym krokiem).

W ten sposób uspokoiwszy niezupełnie pewnie sto
jącą na nogach Excellencyę, w duchu życzę sobie, aby 
się raz ta wizyta skończyła. Oddechy tych panów były 
tak zatrute alkoholem, że rzeczywiście słabo mi się robiło. 
Poszli wreszcie, ale zatrute powietrze osiadło pod olbrzy
mim parasolem, zacieniającym całe podium. Podnoszę 
prędko odłożoną paletę, aby uciec poza rejon tej atmo
sfery, gdy raptem widzę kolegę Wywiórskiego, jak ręką 



wachluje ku nozdrzom powietrze, ruchem kogoś, co się 
jakimś cudnym zapachem delektuje.

- Wywiór, co ty robisz? — »E! daj mi spokój, 
zły jestem. My tu w tej budzie marzniemy, a takie ... syny 
o! o! — tu szybszy ruch ręki - Martel’a pija!!...

Kochany Wywiórze, towarzyszu z nad Berezyny, So- 
mo-Sierry i pustyni Libijskiej, tylokrotnie dałeś mi poznać 
twoje rzeczywiście głębokie znawstwo alkoholiczne, źe dziś 
nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, źe koniak, 
wypity przez ambasadę, z pewnością nie był innej marki, 
jak Martell.

Gdy się cała kompozycya wyłoniła ku końcowi cał
kowicie, a cała tendencya mojej kompozycyi była już wi
doczną, ambasada rosyjska ochłódla i przestała nas od
wiedzać.

Wynagrodzony za to zostałem sowicie życzliwością 
i sympatyą markiza de Noailles, ambasadora Rzeczypo
spolitej w Berlinie. Wielki ten pan urodzeniem i obej
ściem, znawca sztuki i inteligencyi niepospolitej, miał 
w zasadzie dużo życzliwości dla Polaków. Żonaty był 
z Polką primo voto Świejkowską, kobietą wyjątkowego 
czaru i wdzięku. Gdy go poznałem, był od niedawna 
wdowcem i pomimo, źe był już starcem, a markiza także 
w późnym już umarła wieku, był niepocieszonym.

Kompozycya Berezyny, pojęta w duchu zaszczytnym 
dla wielkiej armii, bo złamanej tylko klimatem, była do
piero początkiem całej seryi większych kompozycyi bata
listycznych, które już dla cesarza Wilhelma wykonałem. 
Prawie wszystkie tematy dane mi przez cesarza, wyjęte 
były z wojen francusko-pruskich, a mianowicie z wojny 
siedmioletniej i z kampanii napoleońskich. Wszystkie te 
obrazy nosiły tak wyraźną cechę, po czyjej stronie są moje 
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sympatye, że mi to wprawdzie bardzo delikatnie i łago
dnie cesarzowa raz wytknęła, ale za to marquis de Noailles 
był ze mnie kontent.

»Si vous étiez Français né« — rzeki mi raz 
markiz — »vous ne pourriez pas traiter ces sujets des 
tableaux de bataille autrement, que vous le faites«. (Gdy
byś pan był urodzonym Francuzem, nie mógłbyś pan po
jąć inaczej tych tematów, jak je pan pojąłeś).

Dał mi markiz najpiękniejszy dowód swego uznania, 
podając mnie do krzyża legii honorowej, który też hr. 
Szapary w ambasadzie austryackiej wraz z dyplomem 
(brevet) mi wręczył.

Pierwszy obraz dla Wilhelma II.
Skończywszy Berezynę, wyjechałem z rodziną do Za

kopanego i tam dostałem list od jenerał-adjutanta cesa
rza, excellencyi von Plessen, w którym mi donosi, że 
cesarz życzy sobie, abym wykonał dla niego wielki obraz 
z kampanii 1814 roku w Szampanii.

List ten był bardzo uprzejmym, pisał w nim między 
innemi: »Seine Majestät sind der Meinung, dass Niemand 
ist dieser Aufgabe so gewachsen, wie Sie«. (Najjaśniejszy 
pan jest przekonanym, że nikt tak temu tematowi nie do
rósł jak pan).

Nie wiem, czy to bardzo subtelna delikatność cesa
rza, a w rzeczach sztuki posiada ją w najwyższym sto
pniu, nasunęła mu tę myśl, że Polak może wyśmienicie 
tylko klęski pruskie malować, ale faktem jest, że wszystkie 
epizody, które malowałem, są na tle pobitej armii pru-



ODWRÓT BLUCHERA PO BITWIE POD CHAMPAUBERT (WALKA O LAS D EJOGES«).
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skiej. Jeden jedyny obraz 
zwycięstwa, to bitwa pod 
Zorndorff, ale tam Pru
sacy pobili Rosyan, ambo 
meliores, mogłem z ca
lem przekonaniem walić 
jednych drugimi i vice 
versa.

Więc pierwszy temat 
był wziętym z pogromu 
Bliichera przez Napoleo
na. Napoleon, którego 
geniusz wojenny zaja
śniał znowu całym bla
skiem w tej kampanii 
szampańskiej, bił na śnia

danie Moskali, na obiad Austryaków a na kolacyę Prusa
ków. Gdyby nie Marmont i poddanie się Soissons, cały 
święty alians byłby najchętniej zawarł pokój i to na wa
runkach jeszcze dla Napoleona bardzo korzystnych.

Pobił więc Bliichera na głowę pod Montmirail, a po
biwszy, pędził szosą, prowadzącą z Chateau Thierry do 
Reims i bił dalej; bił w Vauxchamps, bił w Champaubert, 
nie dał im tchu złapać.

Nadeszła wreszcie upragniona wczesna noc zimowa. 
Nieszczęsna kolumna pruska dąży, jak do zbawienia, do 
wielkiego lasu, zaczynającego się o dwa kilometry za 
Champaubert a ciągnącego się aż do Etoges. Jeżeli się 
dobija do lasu, to pościg kawaleryi, a w szczególności 
tych nieznośnych chevaulegerow polskich gwardyi (»die 
uns am lästigsten waren« — jak pisze w swoim pamię
tniku kapitan von Holleben), musi ustać.

PAMIĘTNIK, - g



Już widać czerniejący ten las zbawienia... ale przed 
nim jakaś kawalerya w białych płaszczach szarym murem 
stoi. To kirasyerzy Grouchy’ego, świeże, przepyszne pułki, 
nadeszłe prosto z Hiszpanii, zagradzają drogę do zbaw
czego lasu. Batalion, maszerujący na czele grenadyerów J
królewskich, ma pośród siebie księcia Henryka Pruskiego, 
jenerałów Kleista i Gneisenau’a. Jeżeli nie przebije tego 
szarego muru i nie utoruje korpusowi Blüchera drogi do 
lasu, to niewola i koniec kampanii, bo Austryacy i Ro- 
syanie już zdemoralizowani.

Rzucili się z furyą, i choć ze znacznemi stratami, je
dnakże do lasu się dostali — Blücher wymknął się Na
poleonowi.

Przeczytawszy pamiętnik kapitana von Holleben, po
jechałem do Paryża, stamtąd do Chateau Thierry, skąd 
już na bicyklu przebiegłem całą tę drogę, po której Na
poleon pędził pobitego Blüchera, to znaczy od Montmi- 
rail aż do lasu w Etoges, przez Vauxchamps i przez 
Champaubert.

Widziałem ten cmentarzyk wiejski w Vauxchamps, j
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ogrodzony murem, w którym jeden batalion pruskich strzel
ców, wybiwszy strzelnice, usadowił się i celnymi strza
łami rozdrażnił Napoleona. Posłał więc jedną kompanię 
starej gwardyi. Kapitan von Holleben niemal z entuzy- 
azmem opowiada, jak imponująco i z jakim spokojem po
szły stare wiarusy na ten mur zionący ogniem. Równo
cześnie z boku zajechał szwadron szwoleżerów polskich, 
ci znowu przesadzili poprostu mur i wpadli do środka. 
Prusacy podnieśli kolby do góry na znak poddania się. 
Tutaj kapitan von Holleben z oburzeniem wzmiankuje, że 
dowódzca polski posiał oficera do Napoleona z zapyta
niem, czy mają pruskich jegrów wyrżnąć, czy też wziąć 
do niewoli. — Jeżeli to prawda, to musieli nasi szwole
żerzy być na Prusaków okrutnie zaciekli. Sądzę jednak, 
że polski żołnierz nie potrafiłby bezbronnego zabijać, 
nawet w najwyższym paroksyzmie rozwścieczenia.

Widziałem potem zaraz niedaleko w Champaubert 
śliczny, choć niezwykle po prostu pomyślany, pomnik po
stawiony na pamiątkę klęski Blüchera i korpusu rosyjskiego 
Olsuffiewa. Dość wysoka kolumna z monolitu, na niej 
orzeł cesarski, widocznie rozdrażniony, podnosi skrzy
dła a szpony zaciska w granit kapitelu. U stóp zaś mo
nolitu pół bateryi armat pruskich i rosyjskich, zdobytych 
w tern samem Champaubert. Tuż obok un débit de vin, 
gospodarskie wozy na wysokich dwóch kołach, słoma 
ro'zrzucona, a pod armatami Blüchera i Olsuffiewa, któ
rych czarne paszcze, jakby skarżąc się na to opuszczenie 
i niewłaściwe sąsiedztwo, tragicznie zwrócone ku niebu, 
kury i kaczki grzebią w słomie.

Zaraz u wschodniego wylotu wioski Champaubert 
widać na horyzoncie czerniejący o parę kilometrów pa
miętny ten las d’Etoges.

8*
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O ile stoki górzyste i dolina Marne’y są ciekawe 
ze swojem mnóstwem wiosek i burgad, budowanych bez 
wyjątku z szarego kamienia a na tle francuskiej bezśnie- 
źnej zimy i ciemnych, nagich starych drzew, nabierają
cych jakiegoś dziwnego tonu, dostrojonego nadzwyczaj
nie do historyi tych ostatnich wysiłków ginącego Tytana, to 
całe haut plateau, przez które prowadzi droga do Reims, 
daje obraz podobny księstwu Poznańskiemu, plaski i smutny.

Pierwsza wizyta cesarza Wilhelma II. w mojej pracowni.
Cesarz Wilhelm żąda od malarzy i rzeźbiarzy, za

szczyconych cesarskim obstalunkiem, szkicu lub maquette’y. 
Co do mnie, robiłem szkice olejne w jednej piątej wiel
kości obrazu, dość skończone.

Gdy szkic do bitwy o las pod Etoges był gotowy, 
zawiadomiłem o tern eksc. generał-adjutanta von Plessen. 
W odpowiedzi na to otrzymałem telegram dworski, że 
oboje cesarstwo będą u mnie oznaczonego dnia i godziny.

Pracownia moja w Charlottenburgu mieściła się w oso
bnym pawiloniku w ogrodzie, przy Achenbachstrasse 13. 
Mieszkaliśmy tam z moim bratem ciotecznym Kazimie
rzem Pułaskim, dopóki mi cesarz nie dał na pracownię 
wspanialej, ogromnej sali w zameczku Fryderyka Wiel
kiego ; Monbijou«. W pracowni mojej stały w tym czasie 
dość już podkończone obrazy, do których tematu zaczer
pnąłem niemal wyłącznie z historyi z kampanii 1831. r. 
Jeden z nich to spotkanie się Belwederczyków w noc 
29. listopada na moście króla Jana III. z kirasyerami 
gwardyi rosyjskiej.
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Drugi, większych rozmiarów, to pobojowisko pod 
Iganiami, w chwili gdy Rząd Narodowy z ks. Adamem 
Czartoryskim na czele, spotyka wachmistrzów drugiego 
pułku ułanów, kłusujących za swoim bohaterskim pułko
wnikiem, hr. Michałem Mycielskim, ze zdobytymi sztanda
rami gwardyi rosyjskiej, podczas, gdy szeregowi ułani, 
zastępując wybitych kanonierów rosyjskich, prowadzą, sie
dząc na zdobytych pociągowych koniach, rosyjskie armaty.

Jest pułk hannowerski ułanów tak samo umunduro
wany jak nasz drugi pułk Królestwa kongresowego; siedzą 
na siwych koniach i mundury mają granatowe z białymi 
rabatami. Pojechałem kiedyś z cesarzem na rewię tego 
pułku do Hannoweru, było to już znacznie później. Pod
czas defilady pułku, cesarz, odwróciwszy się na koniu ku 
mnie i, zawoławszy do siebie, zwrócił mi uwagę na po
dobieństwo swoich ułanów do polskich i wspominał mój 
obraz z pod Igań z zdumiewającą dokładnością pamięci.

Przy tej sposobności przypominam sobie, źe po re
wii było w koszarach tego pułku śniadanie dla cesarza. 
Przy stole cesarskim siedziało, oprócz sztabu pułkowego, 
dwóch ułanów: jeden pruski, Stanisław książę Radziwiłł, 
kuzyn cesarza, drugi austryacki, tym byłem ja. Siedząc obok 
siebie, mówiliśmy cały czas po polsku; cesarza to nietylko 
nie raziło, ale miałem wrażenie, że tej ułańskiej par ex- 
cellence mowie, jak mowa węgierska jest huzarską, przy
słuchiwał się nieznacznie, rozmawiając z pułkownikiem hr. 
Wedel.



SPOTKANIE BELWEDERCZYKÓW Z KIRASYERAMI ARCYKSIĘCIA ALBRECHTA NA MOŚCIE KRÓLA JANA III. W ŁAZIENKACH.



f
BATERYA KSIĘCIA STANISŁAWA JABŁONOWSKIEGO PO SZTURMIE NA WARSZAWĘ,



BATERYA KSIĘCIA STANISŁAWA JABŁONOWSKIEGO PO SZTURMIE NA WARSZAWĘ.



Trzeci wreszcie obraz z 31. roku, także dnia tego 
będący na sztalugach w mojej pracowni, był epizod wy
jęty z opowiadań księcia Stanisława Jabłonowskiego, ka
pitana w artyleryi konnej gwardyi polskiej. Po zdobyciu 
Woli i bohaterskiej śmierci jenerała Sowińskiego, baterya 
ks. Jabłonowskiego, nie zawiadomiona na czas o cofnię
ciu się armii polskiej za Warszawę na Pragę, została od
cięta i wzięta między dwa ognie. Sytuacya tej bateryi 
była bardzo krytyczną, bo kolumny rosyjskie następowały 
z tylu a rogatki Jerozolimskie były już przez Siemionow- 
ski pułk gwardyi obsadzone i czerwono-biały szlaban za
mknięty.

Ks. Stanisław nie stracił fantazyi, wyzyskał dowcip
nie ogromne podobieństwo artyleryi polskiej do rosyjskiej. 
Rozpuścił po szosie Raszyńskiej armaty w galop coraz
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szybszy, wreszcie w marsz marsz, a gdy na huk toczą
cych się w kurzu armat, wyskoczyli pijani Siemionowcy, 
zaczął chustką dawać znaki, aby otworzyć rogatkę. Sie
mionowcy w przekonaniu, źe to baterya rosyjska, prędko 
rozkazu usłuchali.

W chwili, gdy jak burza gromowa grzmiąc ciężkiemi 
armatami i dźwięcząc łańcuchami, zaczęła armata po ar
macie defilować przed osłupiałymi Siemionowcami, kano- 
nierzy polscy batami i wiszorami do czyszczenia armat 
zaczęli prać tych gwardyjców, którzy próbowali szlaban 
zamknąć na nowo. Ks. Jabłonowski nie straciwszy ani 
jednego człowieka ani konia, bateryę przez Warszawę 
przeprowadził.

O oznaczonej godzinie zajechały przed nasz pawi
lon dworskie powozy. Cesarz z cesarzową, brat cesarza 
książę Henryk Pruski z żoną (siostrą carowej rosyjskiej), 
paru adjutantów i kilka dam dworu.

Cesarz bardzo kontent ze szkicu do bitwy pod Eta
ges, w doskonałym humorze, oglądał wszystko po kolei, 
ciągle jednak powracał do tego epizodu z rogatek jero
zolimskich. Musiałem mu to szczegółowo opowiadać. Po 
chwili, rozmawiając z cesarzową, a stojąc nieco dalej poza 
cesarzem, usłyszałem półgłosem wymówione do brata 
przez cesarza słowa: »Das muss man den Polen zustehen, 
die haben Temperament!«

Przyznaję, że w tych warunkach, usłyszane to zda
nie zrobiło mi wielką przyjemność.

Księżna Henrykowa Pruska, chociaż siostra carowej, 
nie była wcale dotknięta tern, że na wszystkich obrazach 
w mojej pracowni, nasi łupią Rosyan, owszem z wielkiem 
zainteresowaniem prosiła o objaśnienia: »Combien c’était 
plus beau alors l’uniforme du régiment Siemionów« —
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zadecydowała. Ks. Henryk Pruski 
zrobił na mnie bardzo sympaty
czne wrażenie. Może trochę mniej 
»expansif« niż cesarz, fizycznie zaś 
wyższy i szczuplejszy od cesarza.

Obiad u dworu.
Życzliwość cesarza i łaskawość 

rosły z każdym tygodniem, z ka
żdym nowym dla niego wykona
nym obrazem, a wizyty jego w mo
jej pracowni stały się coraz częst- 
szemi.

Dostałem kiedyś zaproszenie do zamku królewskiego 
(Königliches Palais) na obiad. Zaproszony na godzinę 8. 
wieczorem, zastałem w sali audyencyonalnej dwie hofdamy 
i dwóch adjutantów. Wnet potem przyszła cesarzowa, 
wreszcie cesarz, przed którym wszystkie panie zrobiły »un 
plongeon« głęboki ukłon, nie wyłączając i cesarzowej. Ce
sarz podał ramię cesarzowej i przeszliśmy do sali ja
dalnej.

Siedziałem po prawej stronie cesarzowej, cesarza mia
łem naprzeciwko. Ten szczegół znaczy, że nie było żadnej 
ekscelencyi ani wogóle nikogo innego zaproszonego, bobym 
był siedział niżej. Ubranie stołu, styl srebrnego serwisu, wina 
i potrawy, wszystko wytworne i wykończone w szczegó
łach, niemal jak w ambasadzie francuskiej (chez le mar
quis de Noailles), gdzie choć na mniejszą skalę, ale przy-
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jęcia i obiady, urządzenie salonów pełnych najcudniejszych 
gobelinów i mebli »du mobilier de la couronne« jak 
i toalety pań, były szkołą dobrego smaku dla Berlina. Je
dno, co mnie raziło, to »menu« niemieckie, pełne czysto 
pomorskich wyrazów eufonicznie niemiłych, jak n. p.: 
»Kraftbriihe« zamiast »Consommé«. Na dworze wiedeń
skim »menu« jest zawsze po francusku. W każdym razie 
choć tak bardzo północno niemieckie i twarde te nazwy, 
nie można im odmówić pewnej racyi rugowania słów 
obcych. U Maryi Andrejewnej było gorzej, tam grażdanką 
pisane menu; miało podobno takie okropności jak »aspie- 
rznyj kriem« i »popielicznoje szofroa«.

Cesarz je jedną ręką, tylko prawą, widelec cesarza 
ma jeden brzeg bardzo ostry, nim też kraje i do ust nie
sie, czyni to jednak tak nieznacznie, że tego wieczora 
wcale tego nie spostrzegłem. Cesarzowa jest bardzo 
uprzejmą i wygląda na osobę równego i łagodnego uspo
sobienia, raczej małomówna. Podobno bardzo gorliwa pro
testantka, czyniąca wiele dla propagandy.

Po etykiecie hiszpańskiej, panującej na dworze Habs
burskim, gdzie cesarz Franciszek Józef 1. o rodzonej córce 
mówi: »Ihre kaiserliche Hochheit Frau Erzherzogin Gisela«, 
dziwnie choć sympatycznie brzmi, gdy cesarz do cesa
rzowej mówi: »mein Kind« a mówiąc o niej »meine 
Frau«.

Po zupie, zaczął cesarz żywo ze mną o sztuce roz
mawiać, w szczególności zaś o malarstwie niemieckiem 
i francuskiem. Bardzo trafną paralelę pociągnął cesarz 
między Meissonierem i Menzlem. Meissonier stworzył 
w malarstwie francuskiem epopeję napoleońską w najwię
kszym stylu i charakterze, chociażby tylko jeden jego obraz 
»1814« zacytować, Menzel zaś epokę Fryderyka Wielkiego.
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* Jak Napoleon Meissoniera przekonywa nas o wiele wię
cej jako podobieństwo i wyraz, niż wszystkie jego por- 
trdy czy to Dawida czy barona Gros, czy pani Lebrun, 
rrwione z natury, tak i Fryderyk Wielki Menzla stał się 
dokumentem, nie ulegającym dyskusyi jako wyraz, rysy 
i sylweta. Jak huzar pierwszej Rzeczypospolitej albo ki- 
rasyer napoleoński Meissoniera zostanie na zawsze kwint- 
esencyą typu żołnierza tej epoki, tak i olbrzymie grena- 
dyery poczdamskie i gardes du corps’y, odczute przez 
Menzla, pozostaną prototypem swej epoki.

Wielcy ci artyści, byli obaj wyjątkowo małego wzro
stu, ale Meissonier miał bardzo piękną męską głowę i ja
sne wesołe oczy, Menzel zaś brzydką chmurną głowę sta
rego mruka, odludka. Meissonier był wielki pan, hojny 
i rozrzutny, żyjący po królewsku, Menzel do końca życia 

i unikający ludzi i nie lubiący ich, prowadzi! żywot bie
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dnego, spensyonowanego urzędnika, pomimo, że mógł so
bie na wszystko pozwolić. Meissonier był Francuzem, 
więc miał kult dla kobiecości, Menzel znal w życiu jedną 
kobietę, swoją siostrę starą pannę, z którą razem mie
szkał i wiódł monotonną spiessbiirgerowską egzystencyę.

Wyczerpawszy wszelkie punkta styczne i rozbieżne 
tych dwóch wielkich artystów, pyta mnie cesarz, czy 
widziałem panoramę bitwy pod Sedanem przez profesora 
akademii Antoniego von Werner. Odpowiedziałem twier
dząco, a przez zwykłą kurtuazyę dla starszych malarzy 
zdobyłem się nawet, co prawda bez wielkiego przekona
nia, na parę pochlebnych słów. Nawiasem dodać muszę, 
że panorama jest nie złą, ma nawet poszczególne grupy 
dobre, brak jej jednak kompletnie temperamentu i choć 
trochę tego, czem panoramy Neuville’a i Detaillea pory
wały ludzi... jest nudną i sztywną.

Oprócz tych słabych stron, ma jednak, dla mnie przy
najmniej, dwie jeszcze słabsze, dla których jest mi zupeł
nie antypatyczną. Jedna z nich to ta »Rohheit« niemiecka, 
znęcająca się nad pobitym nieprzyjacielem nawet w dziele 
sztuki, druga zaś, to cała część panoramy, przedstawiająca 
la charge de la division Marguerite.

Na pierwszym planie grupa pruskich muzykantów puł
kowych, bezpieczna, bo za frontem piechoty swojej, przy
patruje się ze śmiechem krwawej hekatombie, cudnej je
dynej kawaleryi w swoim rodzaju — strzelcom afry
kańskim.

Jeden z nich na swoim arabskim koniu przesadzi! 
przez bagnety i pickelhauby, ale tak jeździec jak i koń 
śmiertelnie ranni. Siłą bezwładności jeszcze lecą, aby ru
nąć razem i nie wstać, a oto jeden z muzykantów wali



ogromną trąbą konającego szasera francuskiego, śmiejąc 
się do rozpuku.

A sama szarża! Ta szarża desperacka, beznadziejna, 
tych przepysznych pułków spalonych słońcem afrykańskiem 
na berberyjskich siwych koniach, ścielących się pokotem 
na kilkanaście kroków od jednej ważkiej linii piechoty pru
skiej. Szarża, na którą stary cesarz Wilhelm patrząc zda- 
leka przez lunetę, ze współczuciem i admiracyą parę razy 
zawołał: »Ah! die braven Leute!«



De mortuis nihil 
nisi bene«. Autor von 
Werner nie żyje, nie 
chcę zanadto ostro 
o jego dziele się wy
rażać. Wiem tylko, że 
gdy cesarz (dziś przy
puszczam, poznawszy 
skalę jego znawstwa 
w sztuce, że chcial moją 
szczerość wziąć na pró
bę) rzeki do mnie przy 
pieczeni od niechce

nia: Das beste in diesem Panorama ist die Attaque der 
Division Marguerite« omal nie skoczyłem na równe nogi 
i bez namysłu wypaliłem: »Aber nein, Majestät! das ist 
ja das Schwächste vom ganzen Bild !«

Cisza głucha... Obie damy dworu zacisnęły usta i pa
trzą się na adjutantów... adjutanci na damy dworu... wi
delce i noże przestały funkcyonować... Przypomina mi się 
raptem operetka »Mikado« Sullivan’a. Koko, dostojnik dwor
ski, zapomniał się i mikada palnął w brzuch poufale, po
tem skulony czeka aż mikado każę mu łeb uciąć... Jaką 
ma minę cesarzowa nie wiem, bo siedzę kolo niej... Zdo
bywam się na odwagę i spoglądam na cesarza... Widzę, 
że wesoło się na mnie patrzy i życzliwie, w tejże chwili 
przerwał ciszę, pytając mnie, czy widziałem nowe zakupy 
pana von Tschudi do galeryi cesarskiej. — Pan von Tschudi, 
Szwajcar (umarł bieżącego roku), człowiek bezsprzecznie 
wielkiej kultury, nie był odpowiednim na swojem stano
wisku. Rola jego przy monarsze tak pasyonowanym dla 
sztuki, a wychowanym w atmosferze pojęć o sztuce Ho
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henzollernów, mogła była być bardzo wdzięczną. Przejście 
od sztuki Knackfussów, Wernerów, Knóttlów i' t. p., do 
Munck’a, Hodlera, Exnera i tym podobnych secesyonistów, 
było za gwałtownem i utwierdziło cesarza raczej w jego 
antypatyi do modernizmu. Wogóle sądzę, że dyrektor ga- 
leryi błądzi, gdy jeden tylko uznaje kierunek. Świętej iskry 
talentu można tak samo dopatrzyć się u Ingres’a, jak u Ma- 
tisse’a, u Courbeta, tak samo jak u Gerome’a, można oso
biście woleć Chełmońskiego od Matejki, albo vice versa, 
gdy się jednak prawdziwie sztukę kocha, to się zrozumie 
Van Eyck’a tak dobrze, jak Boticeliego, Velasquez’a, jak 
i Goyę. Pan von Tschudi był skrajnym i to doprowadziło 
go do otwartej wojny z cesarzem, która w końcu doszła 
do niemożliwego stosunku. — Odpowiedziałem więc ce
sarzowi, że nie widziałem jeszcze tych nowych .rzeczy. 
Z goryczą i ironią zaczął mi cesarz opowiadać o tych 

scheussliche Bilder« (obrzydliwe obraziska).
Po obiedzie przeszliśmy do fumoir’u cesarza, gdzie 

nam podano czarną kawę, a cesarzowej i damom dworu 
oprócz kawy, na srebrnych tacach... szydełkową robotę.

Cesarzowa natychmiast wzięła się pilnie do roboty, 
sześć drutów i tyleż białych kobiecych rąk zaczęło szybko 
się ruszać. — Jak miałem później sposobność przeko
nać się, budująca ta pila trwa dwadzieścia minut i tak 
długo, jak te druty migają nad włóczkową robotą, tak 
długo się nie pali i nie podają żadnych spirytualiów.

Po dwudziestu minutach cesarzowa składa robótkę, 
wstaje i wraz ze swojemi hofdamami robi znowu głęboki 
piongeon (Knix po berlińsku) przed cesarzem. Cesarz ją 
całuje w czoło: Gute Nacht, mein Kind« i mężczyźni 
zostają sami. Natychmiast przeciwnemi drzwiami wchodzi 
służba z tacami z likierem i ogromnemi szklankami cie
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mnego piwa bawarskiego, cygarami i papierosami, konwer- 
sacya robi się swobodniejszą, a atmosfera znacznie mniej 
poważną i etykietalną.

Cesarz mówi dużo, mówi interesująco o wszystkiem, 
fenomenalnej wiedzy i pamięci, co mnie jednak najwięcej 
zafrapowalo, to fałszywe pojęcie, jakie się ma o cesarzu 
Wilhelmie. Opinia się ustaliła, że cesarz Wilhelm cierpi na 
megalomanię i uważa siebie za geniusz uniwersalny. Jest 
to zupełnie blędnem, gdy tylko cesarz mówi o jakiejkol
wiek bądź kwestyi z człowiekiem fachowym, o sztuce z ma
larzem, o elektrotechnice z Róntgenem, a riaprzykład o li
teraturze francuskiej z Coquelin’em, to występuje tylko jako 
człowiek żądny wiedzy i skorzystania z danej sposobności.

Jeżeli cesarz mówi czasem »sic jubeo sic volo« (tak 
rozkazuję i tak chcę), albo »homo sum et nihil humani 
a me alienum puto« (człowiekiem tylko jestem i nic ludz
kiego nie jest mi obcem), to zdaje mi się dlatego, że mi- 
syę swoją, cesarza Niemiec, uważa rzeczywiście za prze
znaczenie i zrządzenie boskie, co zresztą stwierdza niesły
chaną czynnością i ustawiczną troską o wielkość Niemiec.

Owego wieczora, po wyjściu cesarzowej, cesarz pa
ląc cygaro, raptem się zerwał i żywo zawołał: »Ja ! Kos
sak, ich muss doch Ihnen die polnischen Kammern zei- 
gen!« (Ale prawda! Kossak, muszę panu polskie komnaty 
pokazać !).

Te polskie komnaty są, właściwie powiedziawszy, naj- 
cenniejszem, co zamek Hohenzollernów posiada. Były one 
przeznaczone dla królów polskich z dynastyi Wettinów, 
gdy przebywali w Berlinie. Tam wiszą arcydzieła Wat- 
teau »le départ pour la Cythère« i »le magazin«, por
trety Liotard’a i innych największych malarzy XVIII. wieku. 
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Tam więc ruszył cesarz, przechodząc ze mną przez enfi- 
lady salonów, sam zakręcając światło elektryczne.

Wróciliśmy potem do fumoir’u, przypominam sobie, 
że było to na rok przed drugim sądem w Reims, i że 
niemiła ta sprawa wrzala i była na porządku dziennym. 
Dziś już dokładnie nie pamiętam szczegółów, nazwiska 
Boisdeffre, Saussier, Henry, Esterhazy, jeszcze mi brzmią 
w uszach z oddali dziesięciu lat. Moralny sens tego, co 
cesarz mówił, był mniej więcej ten, że Dreyfuss »ein un
ausstehlicher Jude, den niemand leiden konnte« (nieznośny 
żyd, którego nikt nie mógł znieść), w ścisłem znaczeniu 
tego słowa zdrajcą nie był, popełnił jednak przez próżność 
rzecz nieprawidłową.

Gdybym był wtenczas' za świeżej pamięci całą tę 
konwersacyę o Dreyfusie, z ust cesarza Wilhelma usły
szaną, puścił w kurs, byłaby pewnie bardzo komentowaną 
w prasie całego świata. Trzymałem się jednak stale tej 
zasady, aby trzymać język za zębami i wiele razy później 
oszczędziłem sobie przejść trudnych, trzymając się tego 
systemu.

Następnie była mowa o muzyce. Przy tej sposobno
ści usłyszałem z ust cesarza Wilhelma z'danie, którego 
trafność miałem nieraz sposobność stwierdzić w kilka lat 
później w Anglii.

Mówiono o Chopinie, Liszcie, Griegu, Richardzie, 
Straussie, Puccinim i Gounodzie. Wszystkie narody euro- 

- pejskie, oprócz Hiszpanii i Anglii, wystąpiły z reprezen- 
tacyą. W dalszym ciągu tej rozmowy zadecydował cesarz, 
że ze wszystkich cywilizowanych narodów najmniej mu
zykalnym jest angielski. Na poparcie tego opowiedział 
z humorem, co go spotkało na wizycie u jego babki, 
królowej Wiktoryi:

PAMIĘTNIK. 9
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> Vor zwei Jahren bin ich bei meiner Grossmama im 
Schloss Windsor zum Besuch gewesen. Sie gab uns mal 
einen musikalischen Abend. Es war wirklich grossartig. 
Da sang Melba und (ihr Landsmann Kossak) von Reszke, 
Kubelik spielte; kurz und gut lauter »stars« erster Classe. 
Denken Sie sich nun Kossak! nach dieser himmlischen 
Musik, erscheint auf der Bühne ein Herr im Frack und 
weisser Binde, ich schaue in’s Programm, der Name ganz 
unbekannt... Zu meinem Entsetzen macht der Kerl alle 
möglichen Thiere, wie einen Hahn, einen Esel und ein 
Schwein nach!... Nun glauben Sie? Die Engländer und 
meine Grossmama waren entzückt!... Können Sie sich 
so was im Salon der Fürstin Anton denken?« (Przed 
dwoma laty byłem z wizytą u mojej babki, królowej Wi- 
ktoryi, w Windsorze. Dala nam raz wieczór muzykalny. 
Było to rzeczywiście coś wspaniałego. Śpiewała Melba, 
śpiewał (rodak pański) Reszke, grał Kubelik; jednem sło
wem same gwiazdy pierwszej wielkości. Wystaw pan so
bie, po tej niebiańskiej muzyce, zjawia się na estradzie 
jakiś pan we fraku i w białym krawacie, spoglądam na 
program, nazwisko zupełnie nieznane. Ku mojemu prze
rażeniu słyszę, że ta figura zaczyna imitować głosy ró
żnych zwierząt: koguta, osła, świnię i t. d. I uwierzysz 
pan!? Anglicy wszyscy, nie wyłączając mojej babki, byli 
zachwyceni!! Wystaw pan sobie coś podobnego w salo
nie księżnej Antoniowej!).

Księżna Antoniowa Radziwiłłowa z domu hr. Castel- 
lane, matka hr. Romanowej i Józefowej Potockich, oraz 
książąt Jerzego i Stanisława, spokrewniona przez męża 
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z Hohenzollernami, miała rzeczywiście za dużo dobrego 
smaku i kultu dla muzyki, aby w jej salonie podobny 
program mógł być wykonany. Wielka pani, niezwykłej 
inteligencyi, przodowała za moich czasów w najwyźszem 
towarzystwie berlińskiem. Po wyjściu córek za mąż mało 
bywała u dworu, ale za to dwór bywał u niej, a co wie
czór w przepysznych salonach na Pariserplatzu świat 
dworski dyplomatyczny i polski przychodzi! z czołobitno
ścią do tej potężnej swoim wpływem, a przytem wielce 
milej, »Fiirstin Anton«.

Gdy raz w dzień imienin księżnej, wypadających tego 
roku właśnie w niedzielę, zaszedłem do jej pałacu, aby 
rzucić kartę, zobaczyłem w bramie cesarza Wilhelma, ba
wiącego się z psami księżnej, na której powrót z kościoła 
św. Jadwigi cierpliwie oczekiwał.

9*



ZAKOPANE



W roku 1880 przyjechałem po raz pierwszy do Za
kopanego. — Chciałbym widzieć tych wszystkich, którym 
dzisiejsze Zakopane nie daje dostatecznych wygód, wten
czas, temu lat trzydzieści. Tłuc się z samego Krakowa furką 
góralską, bo ze względu na to, źe z Nowego Targu je
dyna droga była właśnie łożyskiem Dunajca, pełnem okrą
glaków, a żaden resor nie byłby tego wytrzymał, ten lekki 
wehikuł jedynie odpowiadał ówczesnym warunkom tej po
dróży. Znosić straszny odór »machorki« i przegniłej niko
tyną fajki góralskiej. Nocować w zajazdach na Lubieniu 
albo w Zaborni, gdzie w maleńkich izdebkach było wpraw
dzie dużo świętych obrazów na ścianach, dużo poduszek 
na okropnie krótkich łóżkach, ale i pod świętymi obrazami 
i pod poduszkami było jeszcze więcej pluskiew, prusaków 
i pcheł... Mieszkać w dusznej, z malemi okienkami, chacie 
góralskiej, spać w atmosferze, przesyconej zapachc .1 gno
jówki i obory a przy ustawicznem pianiu kogutów i krzy
kach gaździny... Na to wszystko trzeba było entuzyastów 
i ludzi o nerwach, jak postronki.

Gdy przyjechałem po raz pierwszy, jedyna prywatna 
willa była stojąca do dziś w lesie, pana Tytusa Chałubiń
skiego. Nawet Adasiówki jeszcze nie było.

A jednak ówczesne Zakopane, a właściwie Tatry da
wały tyle, źe pomimo tych niewygód i braków, zjeżdżała
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do nich co rok elita kulturalnego społeczeństwa polskiego. 
Gorące polskie serca garnęły się do tego cudnego zakątka, 
nietkniętego żadną z tych epidemii, przez które przecho
dziły inne polskie kraje. Nie było tu nigdy ani Moskali ani 
Prusaków, a austryackie rządy także kończyły się w No
wym Targu. Osławione mandataryusze i kreishauptmany 
nie mieli ochoty zapuszczać się w te niebezpieczne ko- 
mysze. Język Reja i Kochanowskiego przechował się też 
tutaj nieskażony, jak typ i strój ludu tatrzańskiego. Wraz 
z Tatrami o charakterze tak wybitnym w majestatycznej 
swej dzikości, odkrył się Polsce nowy, nieznany dotąd 
świat. Przyjeżdżali więc tylko ci, dla których to było do- 
statecznem, aby sowicie opłacić trudy i niewygody. An- 
czyc, Bartels, ś. p. mój Ojciec, Zyblikiewicz, Gerson, Ody
niec i Dembowski pejzażysta, Wrześniewski, Baranowski, 
Kleczyński i Paderewski, Janota, Sienkiewicz, Tetmajer, Że
romski z młodych, Gnoińscy; z wielkich rodów polskich 
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tylko hr. Edwardowa Raczyńska. Rzecz prosta, że element 
kobiecy byl tej samej wartości, a młodzież nieodrodna, tak 
samo filozoficznie usposobiona co do braku najelementar- 
niejszych potrzeb, a równie entuzyastyczna, jak starsze 
generacye. Tańczono w karczmie u Sieczki w nizkiej, drew
nianej, okopconej a oświeconej łojówkami izbie, a z pe
wnością nie z mniejszym temperamentem i wesołością, jak 
w balowych salach na woskowanej posadzce.

Pamiętam, jak na jednym z tych reunionów jedna 
z danserek, nie znosząca ani wódki ani piwa, prosiła swo
ich danserów o mniej alkoholiczne rafraîchissement. I na 
to się sposób znalazł : poszliśmy za płot obok karczmy, 
gdzie na łączce pasły się krowy pana Sieczki i wydojono 
bardzo niezgrabnie, zdziwioną tym dojem o księżycu, krowę.

Kawiarni ani cukierni jeszcze żadnej, nawet dworca 
Towarzystwa tatrzańskiego nie było. To też w pogodę 
Zakopane pustoszało, a co żyło, szło w góry. A chodziło 
się inaczej : przedewszystkiem nie było perci i nie było 
schronisk, szło się więc zawsze z kilku przewodnikami 
i dlatego pewnie były wykluczone wszelkie wypadki. Prze
wodnicy byli troskliwymi opiekunami pod każdym wzglę
dem; często przy ognisku, gdy państwo już spało, napra
wiali zdarte buty, nowe podeszwy przyszywali i robili to 
wszystko chętnie i z własnej inicyatywy. Popsuto ich po
tem, tern łatwiej, że nie było już pana Tytusa.

Pan Tytus! Pisać o jego zasługach, o jego daleko 
patrzącym wzroku, widzącym doskonale Zakopane przy
szłości, nie mnie przystoi. Obaj z księdzem Stolarczykiem 
byli dla Zakopanego ludźmi opatrznościowymi. Rozmiło
wani w Tatrach, obaj niezwykłej inteligencyi i nauki, ka
żdy po swojemu dążył do oświecenia ciemnych i dzikich 
górali.
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Z ust ich słyszałem, w jakim stanie pod względem 
religii i etyki znaleźli tę biedną nieznaną »Zakopaną« gór
ską wioszczynę.

Pan Tytus, będąc młodym medykiem w Szkole Głó
wnej Warszawskiej, zaciągnął się do służby przy ambulan
sach węgierskich w kampanii 48. roku. Po Viłlagos i upadku 
powstania wracał do ojczyzny krótszą drogą przez Tatry. 
Wtedy pierwszy raz poznał i pokochał Podhale. Gdy po
tem po wielu latach powrócił znów do ukochanych gór,
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właśnie cholera rozpanoszyła się w tej zapomnianej i od
ciętej od świata »zakopanej« wiosce. Dziesiątkowała bez
bronnych a do ostatniej rozpaczy doprowadzonych górali. 
Władze nowotarskie mało widocznie się tern interesowały, 
sądząc z tego, co pan Tytus zastał, jako akcyę antychole- 
ryczną w Zakopanem. Radzili sobie gazdowie po prostu 
w ten sposób, źe gdy w której chałupie zaszedł wypadek 
cholery, to zostawiali w niej nieboszczyka albo chorego 
i zabijali szczelnie drzwi i okna. Gdy pan Tytus przyjechał, 
już nie wiele chałup pozostało zamieszkałych. Ciemnota 
i rozpacz przeszkadzały z początku niesieniu jakiejkolwiek 
pomocy, często nawet przeciw niemu występowały groźnie. 
Pomimo tego zwyciężył przesądy, pomoc zaczęła skutko
wać, a epidemia ustawać. Od tej chwili wiara w pana 
»Alubińskiego« i przywiązanie górali towarzyszyły mu do 
śmierci.

Ksiądz kanonik Stolarczyk objął parafię pogańskich 
owieczek. Podczas mszy wchodzili gazdowie i juhasy do 
kościoła, aby zapalać fajki od wieczystej lampki przed Ma
tką Boską. W kapeluszach na głowach, jak do karczmy 
Nie było jednak w tern żadnej intencyi lekceważenia. Ich 
bohaterem narodowym nie był Kościuszko ani książę Jó
zef, nigdy o nich nie słyszeli, nie — to był zbój Janosik, 
stracony w zamku orawskim. Zbójnictwo otoczone było 
aureolą w ich pojęciu, a polowanie, powiedzmy kłusowni
ctwo, ich namiętnością.

Nad takimi to parafianami objął duchowną władzę 
ksiądz Stolarczyk.

Dążąc z panem Tytusem do tego samego celu oświe
cenia i umoralnienia tego namiętnego a pełnego jeszcze
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dzikich instynktów ludu, podali sobie ci dwaj, jeszcze mło
dzi wtenczas ludzie, ręce i do śmierci w harmonii i przy
jaźni nie stracili go z oczu.

Nie mogłem już tego widzieć, bo gdy przyjechałem 
w Tatry, to pan Tytus z księdzem kanonikiem odkryli już 
drogi na wszystkie szczyty, nietknięte dotąd ludzką stopą, 
ale żałuję, bo ceremonia, towarzysząca każdemu takiemu 
zwycięstwu, musiala być niezwykłą jako nastrój i obraz.

Gdy po kilkodniowych nieraz szukaniach sposobu 
dostania się na szczyt, choćby to był gzemsik albo komin, 
po niebezpieczeństwach i umęczeniu, bo często o kilka
dziesiąt metrów od szczytu trzeba było schodzić w dolinę 
i z innej strony atakować, dotarli nareszcie na szczyt Wy
sokiej, Ganku albo Zamarłej Turni, to następowała nie
zmiernie uroczysta chwila.

Ksiądz kanonik na serdak przywdziewał komżę, za
kładał stułę, górale klękali naokoło i »Te Deum laudamus« 
bilo w blizkie już niebo hymnem adoracyi i wdzięczności.

Znałem jeszcze wszystkich przewodników, co brali 
udział w tern zdobywaniu szczytów tatrzańskich. Była to 
stara gwardya pana Tytusa, przywiązana do niego, jak »les 
vieilles moustaches do swojego małego kaprala. Wojtek 
Roj o mazurskim typie, szczerej, otwartej twarzy, rozumnej, 
minister wszelkich spraw pana Tytusa (źyje jeszcze, gdy 
to piszę), Szymek Tatar o pysznej, srogiej, suchej twarzy, 
orlich oczach, Wojtek Ślimak wspaniałej, smukłej postawy, 
nadworny golibroda pana Tytusa, Jaś Gronikowski, Jasio 
Sabała bardzo już stary, ze swoją wolterowską sprytną 
twarzą, gęślami nieodstępnemi i czerwonem piórem nie
zmiernej długości (z morskiego bąka, jak mawia!) za ka
peluszem. Szef orkiestry Bartek Obrochta, Jędrzej Wala, 
Jędrek Pęksa, Bachleda.
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Młody, zdrów, jak owi starzy, fanatycznie przywiązany 
do tego cudnego kawałka Polski, byłem przez pana Ty
tusa przyjęty do stałych uczestników w jego wycieczkach. 

k A nie poszedł z nim nikt, coby mu nie był miłym, a by
łoby szło cale Zakopane. Dlatego też zapraszał osobiście, 
pod sekretem, często nawet dając punkt zborny gdzieś 
w turniach. Ten sam rygor dotyczył przewodników; nie 
wszyscy mieli ten zaszczyt i niejeden byłby dużo dał i za 
darmo pięty po piargach zdzierał, aby iść z »Panem«. 
Tak, jak ksiądz Stolarczyk gromił z ambony i nic nie prze
puszczał, tak i pan Tytus wyłączał ze swej kompanii każdą 
parszywą owieczkę i nie było na to żadnej rady. Zapro
szeni mieli przez pana Tytusa przydzielonych sobie raz 
na zawsze tych samych przewodników, dostrojonych tem
peramentem, osobistymi warunkami sił, zdrowia, doświad
czenia do potrzeb tego, którego mieli prowadzić. Moim 
był stale Jędrek Peksa, lataliśmy z nim jak waryaty; rano 
o świcie polecieć Waksmundzką do Morskiego, stamtąd 
wleźć na Rysy, zsunąć się po piargach z powrotem do 
Morskiego, zdrzemnąć się przez te pół godziny, co potrze
bowała stara tratwa ongi na przepłynięcie jeziora, wrócić 
do Zakopanego kłusem na reunion i tańczyć do świtu... 
do tego Jędrek był jedyny.

Pan Tytus szedł z całym taborem kilkudziesięciu lu
dzi; oprócz starej gwardyi Rojów, Tatarów, Gronikowskich 
i Walów, szedł Bartek Obrochta z kapelą. Szli młodzi prze
wodnicy z namiotami, zapasami żywności i napitków na 
wyżywienie wszystkich czasem przez pięć i sześć dni; szli 
goście, każdy ze swoim przewodnikiem, oprócz tego kilku 
najmłodszych kandydatów na złotą blachę, aby nieść uschłe 
korzenie kosówki i limby i wodę w saganach na herbatę. 

>, Nocowaliśmy często w turniach tak wysoko, że ani
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tam wody ani kosówki już nie było, watra zaś całą noc 
musiala się palić i wrząca herbata do świtu dla wszyst
kich. Pan Tytus twierdził, że najlepiej odżywiać się w gó
rach tlustemi rzeczami, jak sardynki w oliwie, słonina wę
gierska i czemś słodkiem. Nie przeszkadzało to wcale, że 
były dla wszystkich ozory brazylijskie, kociołki z bigosem 
i z kaszą, torty, ciasta i t. d. Gdy się weźmie pod uwagę, 
że schronisk nie było, że nawet chleb trzeba było na taką 
ilość zdrowym apetytem obdarzonych łudzi, nieść na kilka 
dni, dopiero można pojąć, jaki tabor objuczonych ludzi 
szedł za panem Tytusem. Kapela Bartka Obrochty grała 
ciągle, chyba że się przechodziło przez bardzo płonę« 
miejsce. Brzęcząca ta naiwna muzyka, zaledwie dosłyszalna 
wśród olbrzymich złomów i ciemnych turni, ściągała cza
sem, niewiadomo skąd i jak, zdaleka jej odgłosem przy
nęconych juhasów. Czarni, jak ich koszule, uwędzeni dy
mem szałasów, z dziką furyą puszczali się natychmiast 
w taniec, wpadali w szał, jak derwisze, zapamiętywali się 
po prostu. Bartek Obrochta zawzinał się w takich chwi
lach tak, że fajki nie wypuszczając z zębów, walił z wście
kłością piętą takt w skałę albo piargi, oczy przymykał 
w upojeniu i stopniowo nikła ta muzyka nabierała mocy 
i brzmiała »staroświeckim« pomiędzy turniami, dziwiąc 
kozice i strasząc świstaki.

Nie wolno było pod żadnym warunkiem grać kapeli 
jak tylko rodzime pieśni, marsze i tańce. Więc marsze: 
Goryczkowy, Orawski, Zakopańska pieśń, wreszcie »Sta
roświecki«, bo tak ksiądz Stolarczyk kazał nazwać dotąd 

zbójnickim ; nazywany motyw o wybitnym charakterze 
pół poloneza, pół czardasza. Ten to »Staroświecki« naj
więcej dal Paderewskiemu motywów do jego tańców gó
ralskich.
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Przyjechali raz do Zakopanego niezwykli goście. Byl 
to monsieur Charles Buis, bourgmestre de Bruxelles, liberał, 
i jego przyjaciel, prezydent belgijskiej izby deputowanych, 
znacznie starszy od niego monsieur Auguste Couvreur, 
z partyi katolickiej. Należąc do dwóch wrogich sobie obo
zów politycznych, kochali się i cenili nawzajem. Łączyła 
ich oprócz tego, wspólna obu, pasya chodzenia po szczy
tach i poznawania gór, gdziekolwiek one są : po Alpach 
Pireneje, po Pirenejach Atlas, Himalaje, Skandynawia, wre
szcie przyjechali w Tatry.

Marszałek Sejmu, nieodżałowanej pamięci dr Mikołaj 
Zyblikiewicz, który byl właśnie w Zakopanem, do spółki 
z hrabiną Edwardowa Raczyńską i drem Tytusem dołożyli 
wszelkich starań, aby tym dostojnym gościom pokazać Ta
try z najpiękniejszej strony. Postanowiono dwie wielkie wy
cieczki: jedną w Tatry zachodnie, drugą w Tatry wysokie.

Pewnej soboty na Krupówkach spotkałem kocha
nego pana Tytusa, jak zawsze w słomianym kapeluszu 
i serdaku na surducie. Smukły i wysoki, o pięknej, pol
skiej twarzy, rozjaśnionej młodym uśmiechem, przy siwej, 
gęstej, jak szczotka, czuprynie. Polecając milczenie o wy
prawie, kazał mi być nazajutrz rano, w niedzielę, w Ora
wie u pana Kocyana, gdzie on dziś jeszcze z taborem 
i Belgami wyrusza. Tam będą nocować, a jutro po 
mszy ruszymy już razem na Wołowiec, gdzie tabor 
drugą noc spędzi, w poniedziałek zaś będziemy wchodzić 
na Rohacze. Pan Tytus wiedział, że staram się o pannę 
Kisielnicką i że pewnie mam ochotę być na sobotnim reu- 
nionie, aby ją tam spotkać. Nie mylił się, i wdzięczny

PAMIĘTNIK. 1 M 



za tę kombinacyę, przyrzekłem mu być o 8 z rana w Ora
wie. Po tańcach całonocnych prawie, nie kładąc się spać, 
o 5-tej z rana, zapakowawszy tylko zapasowe buty i nieco 
najniezbędniejszych przyborów w górach, wziąłem małego 
chłopaka Józka Giewonta i wzdłuż regli, mijając Koście
liską dolinę, puściliśmy się kłusem ku Orawie. Po drodze 
szedł góral także do Orawy, prowadząc konia z pustemi 
baryłkami po żętycy. Za parę szóstek pozwolił mój tłómok 
zawiesić na koniu i tak biegnąc we trójkę za koniem, zdą
żyliśmy przed 8-mą do Orawy.

Na skalnem usypisku, wśród głazów i łomów mały 
domek, otoczony ogniskami biwakujących pod golem nie
bem górali z taboru pana Tytusa. Kapela gra, Wojtki 
i Jędrki jeszcze nie tańcują, bo w Zakopanem msza nie 
skończona. We dworku, pan domu i wszyscy uczestnicy 
wyprawy, przy śniadaniu. Ładne panny Kocyanówne krzą
tają się, atmosfera gościnna i sympatyczna. Pan Kocyan 
był urzędnikiem w lasach kameralnych, wielkiej zacności, 
wiedzy i zasługi. Fauna i flora tatrzańska była polem nie
strudzonych i głębokich badań tego pustelnika. Panu Ty
tusowi był oddanym całą duszą, a taki dzień dla niego 
wielkiem świętem. Mieć w swoim domu takich gości! 
W tern pustkowiu, on, biedny urzędnik kameralnych do
men, odcięty od świata. Z panem Bulsem i Couvreur po 
niemiecku rozmawiając, zafrapował ich, jak mi potem mó
wili, swoją wiedzą. Historya formacyi Tatr, okresy mezo- 
zoiczny, morski i lodowy, ich cechy charakterystyczne, 
były jego »cheval de bataille«.

Koło 10-tej z rana spakowany karny tabor gotów 
do drogi. Bartek z kapelą gra »Orawskiego«, pożegnawszy 
panie (bo Kocyan poszedł z nami), ruszamy na Wołowiec. 
Wskutek długich deszczów mchy w lasach, jak gąbki na-
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siąknięte wodą, a potoki górskie bardzo wezbrane. Przy
chodzimy nad jakąś, zdaje mi się, Suchą wodę. Może być, 
źe czasem łożysko po długiej suszy daje jakąś racyę bytu 
tej nazwie, tym razem jednak była zupełnie nie na miej
scu. Z hukiem, szumem i pianą, a szybkością wodospadu 
waliły masy wody, wstrząsając wielkimi smerekami, któ
rych dosięgły, przybierając raptownie. O przeprawie, są
dziłem, mowy niema, dziwno mi tylko, że pan Tytus nie 
wygląda tern zafrasowany.

Dwóch przewodników zdejmuje z siebie torby, cuhy 
i serdaki: to Szymek Tatar i mój Pęksa. Obaj nerwowi, 
muskularni, czarni. Przyskoczyli do ogromnego stu-, albo 
parusetletniego smereka nad samym brzegiem potoku. 
Splunęli w garście, chwycili za swoje ciupagi, zaczynają 
ścinać drzewo. W pierwszej chwili myślałem, że to żart, 
po chwili widzę, że oni naprawdę do niego się zabrali. 
Ze zręcznością i precyzyą a znajomością praw fizyki wali 
Jędrek w smereka od strony wody, tuż przy korzeniach, 
Szymek zaś od strony brzegu, z przeciwnej strony, wyżej 
o metr. Cięcie w cięcie idzie z matematyczną ścisłością 
coraz głębiej w blizny biednego smereka. Nie upłynęło 
pół godziny, nacięcia były już tak głębokie, że gdy kilku
nastu górali przyskoczyło i zaczęło pchać wspaniałe drzewo 
ku wodzie, to raptem trzaslo, zakołysalo konarami i gruch
nęło wreszcie, kładąc się całe przez potok. W tej chwili 
Jędrek wskoczył na pień i ciupagą ścinał szybko gałęzie, 
stojące pionowo; szeroka kładka była gotowa.

Cały tabor przeprawił się na drugą stronę, zaczęliśmy 
wchodzić na Wołowiec. Tatry Zachodnie dawniejszej for- 
macyi dają obraz tego, czem za tysiące lat będą Tatry 
Wysokie. Szczyty pozbijane piorunami i wodą, kamień bo
wiem zwietrzały już i kruchy. Jeziora zasypane złomami 
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strzelistych kiedyś szczytów, roślinność mniej bujna i bo
gata, smutek i pustka, gdy się tylko sferę lasów za sobą, 
a raczej pod sobą, zostawi. A lasy ogromne, stare i długo, 
bardzo długo nimi się idzie, prawie pod szczyt Wołowca.

Ze zmrokiem w gęstym, wysokopiennym, jodłowym 
lesie stanęliśmy na nocleg. Przewodnicy i górale tragarze 
pozdejmowali ze siebie pakunki i torby i zabrali się do 
rąbania drzew. Z tą samą szybkością i wprawą, jak tam, 
nad potokiem, swojemi ciupagami, lekkiemi stosunkowo, 
ścięli ogromnych smereków, zdaje mi się, około ośmiu; 
trzeba było drzewa na ogromne dwa ogniska, ale na to 
jeden stnerek byłby wystarczył, wycięto zaś tyle, aby lasu 
nie zapalić. Jedno ognisko było dla panów, drugie dla 
górali.

Już było dobrze wyiskrzone niebo, gdy wilgotne 
drzewo zaczęło się nareszcie palić wielkim płomieniem. 
Wiatr w wysokopiennym lesie nie dochodził, płomień szedł 
prosto w górę, można było naokoło »watry« foremnem 
kołem zasiąść. Łuna zaś była taka od tych dwóch ognisk, 
że ją w Zakopanem widziano. Przy drugiem ognisku krzą
tały się sylwety górali, warzono tam herbatę, odgrzewano 
konserwy i kociołki z bigosem.

Wysoko nad szczytami jodeł miesiąc zaświecił w tej 
majestatycznej głuszy i lodowałem tchnieniu, wiejącem od 
czerniejących na wyiskrzonem niebie granitów Rohaczy, 
trzeszczą iskrami i burzą ogniem olbrzymie stosy na po
tężne dzwona zrąbanych smereków. Skupieni przy ogniu, 
odczuwamy wrażenie chwili, czujemy wszyscy jej urok i nie 
psujemy jej gadaniną. Obserwuję wyrazistą twarz pana 
Tytusa, widzę go w swoim żywiole, promieniejącego roz
koszą największą, jaką mu życie jeszcze dać może. Podjedli 
wszyscy. Od watry góralskiej podchodzą górale ku naszej,
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skrzypki Bartkowe zaintonowały raptem motyw ze »sta 
roświeckiego«. Wnet zawtórowały basy Knby Kulawego 
i skrzypki Jaśkowe. Zwolna, zaledwie się posuwając, w ka
peluszach z fantazyą zbójnicką« nasadzonych, ukazują 
się nam na tle płomieni te nieporównane typy Szymków 
i Wojtków starych, młodych Józków i Jędrków. Zaczyna 
się zbójecki taniec. Nie dla gości on z Warszawy, banalny 
i obliczony na tani efekt, w odświętnych cuhach i pstro 
wyszytych serdakach. Zrudziale kapelusze, łatane portki 
i wytarte na nich serdaki. Ale każda lata, to pamiątka 
albo krwawej bójki albo niebezpiecznej chwili na jakim 
Ganku lub Mnichu, podchodzenia za kozicą, albo ucieczką 
przed strzelcami węgierskimi. Tańczą dla siebie przedewszyst- 
kiem, na tle jedynem, na jakiem ten dziwny taniec wogóle 
tańczonym być może: na tle luną ogniska oświetlonych 
smereków, za którymi zaraz noc i głębia czarna. W czerni 
tej mogą być tak samo strażnicy węgierscy, jak i niedźwiedź. 
Rytm w takt muzyki coraz szybszy, jeden za drugim suną 
coraz prędzej, drepcząc zgrabnemi nogami coraz szyb
ciej, raptem przeraźliwy gwizd przez palce, jeden, drugi 
i trzeci. Bartek kapelmistrz oczy przymyka, kierpcami wali 
takt z pasyą, »zbójecki« wpada w szał, gwizdy coraz częst
sze... Śmigają raptem w górę wszystkie ciupagi, nerwowe 
i żylaste ramiona, wyrzucone w górę, błyskają wysoko 
nad kapeluszami i orlemi piórami, stalą wyostrzonych to
porków, puszczają je w palcach w obrót wirowy tak szybki, 
że tylko refleks płomienia świeci. Jeden za drugim sadzi 
teraz skokiem w górę, ten sam szał dziki, co juhasów, 
zwabionych muzyką, porywa ich wszystkich, w przysia
dach, podskakując co chwila, strzela któryś calem ciałem, 
jak z procy, wyrzucony w górę. I znowu ten pierwszy 
motyw wraca, tempo wolnieje, zaczyna się zbójecki da capo,
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aby nie wiem, ile razy, zakończyć się znowu tern finale 
furioso.

Miałem wrażenie po tym »zbójeckim«, jedynym, jaki 
widziałem w życiu, że bez krwi, bez mordu, strzelaniny 
i zgrzytu ciupagi o kość, jest niekompletnym, nieskończo
nym. Biada strażnikom skarbowym, biada Liptakom i żan
darmom, gdyby z nimi teraz zadarli.

Nazajutrz wejście na jeden z najniebezpieczniejszych 
szczytów, na Rohacze. Pamiętnem mi ono będzie zawsze, 
bo tam pierwszy raz zrozumiałem, że odwaga to właści
wie tylko silniejsze, albo słabsze nerwy, większe lub mniej
sze uleganie imaginacyi. Drugą zaś obserwacyą, zrobioną 
przeze mnie przy tej sposobności, była siła suggestyi, wy
wieranej przez słabe nerwy na nerwy silniejsze.

Idziemy ważkim źlebkiem (gzymsem), szerokim może 
na pół metra, może trochę mniej miejscami. Żleb ten znaj
duje się blizko szczytu Rohaczów. Pamiętam doskonale, 
że szliśmy w tym porządku: przewodnik Wojtek Roj, pan 
Tytus, za nim Szymek Tatar, za Tatarem ja, za mną Ję
drek Peksa, za nim krewny pana Tytusa, młody człowiek, 
pan K., bursz dorpacki, a dalej w tył, poprzedzielani za
wsze przewodnikami, reszta gości. Po prawej ręce ściana, 
na lewo przepaść może trzystu metrów. Przejście »płonę«, 
cisza zupełna, tylko kroki dzwoniące po granicie, czasem 
słychać odgłos piargu, lecącego w przepaść... Widzę przed 
sobą moich poprzedników, idących śmiało wzdłuż gzemsu 
i widzę, jak każdy z nich w tern samem miejscu zwalnia 
na chwilę tempo, a potem daje duży krok. Doszedłszy do 
tego punktu, zobaczyłem w gzymsie, czy to przez piorjrn,
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czy przez toczący się jakiś wielki głaz, wyrwaną szparę, 
nie szerszą może, jak na dwie stopy. Ściana jednak, do 
której nasz gzyms należał, była tak pionową, że przez 
szparę tej wyrwanej rysy widać było het daleko w dole 
błyszczące, jak szmaragd w słońcu, jakieś zmarzłe, czy 
czarne jezioro, wielkości dwudziestofrankówki. Widząc zu
pełny spokój moicli poprzedników i nie zdając sobie by
najmniej sprawy, że ta wyrwana rysa wywoła taką panikę, 
dałem krok jeden, nawet niewiele dłuższy od normalnego 
i nie myśląc o tern nawet, szedłem gzymsem dalej. W tejże 
chwili wśród ciszy, towarzyszącej posuwaniu się po tym 
źlebku całego taboru, usłyszałem jakiś jakby płacz, czy 
śmiech przeciągły, potem głosy rozmaite w tonie perswazyi 

'i irytacyi. Przywarłszy plecami do ściany, obróciłem się 
poza siebie i zobaczyłem młodego pana K., zakrywającego 
sobie oczy rękami. Przysiadł na gzymsie, wydając jakieś 
okrzyki, a dwóch przewodników coś mu perswadując, trzy
mało go pod ramiona. Nie mógł bezwarunkowo przejść 
przez to »zdekłe miejsce«. Nogi jego wypowiedziały mu 
służbę. Musiano z wielką trudnością cofnąć całą tę część 
taboru i odesłać pana K. do domu z jego przewodnikiem. 
Poczem dopiero, znowu po jednemu, musieli wszyscy fa
talnym tym gzymsem drugi raz, ale już zdenerwowani 
i oczekujący czegoś strasznego, posuwać się. Część taboru 
przeszła przez tę rysę, zdawało się, że cały ten epizod już 
się zakończył, gdy raptem przewodnik drugiej klasy, Woj
ciech Gł... wprawdzie bez śmiechów i płaczów nerwo
wych, ale zato bardzo stanowczo oświadczył, spojrzawszy 
w tę szczelinę, że ma żonę i dzieci i woli nadłożyć do
liną, ale tędy nie pójdzie. Jestem przekonany najmocniej, 
że gdyby nie nerwy pana K..., to wszyscy byliby prze
szli bez wahania.
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TATRY WYSOKIE.

Druga wycieczka dla pp. Couvreur i Buls miała ich 
zaprowadzić do serca polskich Tatr, pokazać im partye 
najpiękniejsze, a wciąż inne. Tym razem punkt zborny był 
w Zakopanem, u pp. Chałubińskich. Tabor jeszcze większy, 
bo dla starszych uczestników, do których się dostojni go
ście liczyli, były przygotowane wierzchowe konie góral
skie. Konno można było część drogi, najwięcej męczącą, 
do hal Gąsienicowych odbyć i sił zaoszczędzić. A potrzeba 
ich było na zapas, bo wycieczka była w większym stylu. 
Popod Swinnicę do doliny Wierchcichej, stamtąd przez 
Zawory do siedliska niedźwiedzi, do doliny Ciemnosmere- 
czyńskiej, z niej do doliny Hlinskiej, przez przełęcz Ko
prową nad Wielki Staw Hinczowy, tam nocleg w namio
tach, nazajutrz rano przez przełęcz Mięguszowiecką (ona 
jest tytułem najpiękniejszej książki o Tatrach, Stan. Wi
tkiewicza, jaką kiedykolwiek napisano, albo napiszą), do 
Czarnego Stawu nad Morskiem Okiem, Morskie Oko, po
pas, Swistówka, dolina Pięciu Stawów Polskich, Zawrat 
Zakopane.

Program ten uwzględniał polskie Tatry wyłącznie, 
a pozwalał na poznanie ich charakteru, szczytów i dolin 
znakomicie. Pogoda dopisała nam cudna. Obaj Belgowie 
byli pod urokiem i przyznawali Tatrom charakter zupełnie 
odrębny, wyższość bezwzględną nad Pyrenejami, przez fan
tastyczne kontury szczytów i ich oryginalność. Takich syl
wet dziwnych, jak Ganek albo Mnich, nigdzie nie spotkali.

Ciemnosmereczyńska dolina z bogactwem przepysznych 
starych drzew, z których żadne nie może być uźytem na 
co innego, jak chyba na ognisko dla rzadkich tam turystów,

*



z bujną swą roślinnością i zwierzyną, była po granitowych, 
martwycli pustkowiach kontrastem nadzwyczajnym.

Wśród wysokich szczytów i przełęczy leży ta wspa
niała dolina. Złomy butwiejących drzew zaścielają ją do
szczętnie, ledwie widoczne z pokrywających je gąszczy 
bujnej roślinności. Z nich wyrastają nowe — Arkadya na
tury. Nikt tam nie rąbie, bo jakże to drzewo przez wszyst
kie szczyty i przełęcze stamtąd sprowadzić? Rozpanoszyła 
się też i rozbujała calem bogactwem smereków, limb, mo-
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drzewi i kwieciem wszelakiem, urągając dumnie siekie
rom i Pi,orn!

]\[ad wielkim Hinczowym Stawem obóz w namiotach, 
rozbitych pod wyiskrzonem niebem. Naokoło olbrzymy 

g‘- 
szo 
niego 
Szatan,

nitowe w ciszy i majestacie nocy, przed nami Mięgu- 
iwiecki, na który jutro o świcie ruszymy, na lewo od 

Cubryna, na prawo Rysy, Wysoka, Ganek, za nami 
Baszta przednia, Baszta skrajna, Hruby Wierch... 

Cudna noc tatrzańska z swoją ciszą, powietrzem balsa- 
micznem i urokiem nieporównanym...

Qd Wielkiego Hinczowego zimno przed świtaniem 
zachodzi, górale przy ogniskach a my w namiotach okry
wamy S'G czem ty'ko moźna- 0^ Szczyrbskiego jeziora, 

węgierskich równin niebo różowieje, czarne turnie sza-
• watry buchnęły silniejszym płomieniem, górale się 

tnidza i krzątać zaczynają... Pan Tytus już na nogach;
lodowatej wodzie jeziora robimy naszą ranną toaletę, 

herbata w saganach kipi. Ciepły powiew od Węgier nad- 
. ze wschodem słońca, natura pachnie rosą i świe

żością limby ' k°sć>wki jakby wyświeźone i umyte. Jaś 
Sabala brzdąka na gęślach, Bartek coś mu wtóruje na 
skrzypkach, reszta kapeli zajęta usługą przy śniadaniu. 
p la będzie piękna... Herbata rano w górach, po nocy 

nanej pod golem niebem! Błogosławiony nektarze! 
i i-1 vm odę na twoją cześć napisał, gdybym umiał!
J ć Ognie pogaszono, wszystko spakowane, Sabała z Bart
kiem intonują : Orawskiego«, Kulawy Kuba z ogromną 
basetlą i młodszy Obrochta, jako trzecie skrzypce, stoją na

• n1 głazie. Czarne kapelusze z piórami i siwe cuhy 
odcinają s*? na niebieskich turni, tabor rusza ku Mię-

wieckim szczytom. Za nimi klejnot tatrzański — Mor- 
skiToko. Mięguszowiecka przełęcz, widoczna ze schroni-
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ska nad Morskiem Okiem, należy do przepraw trudniej
szych i wymagających zdrowych nerwów. Pijacy wygodnie 
na werandzie dzisiejszego schroniska kawę, z niedowierza
niem słuchają, jak to się po tej, na oko prostopadłej, ol
brzymiej ścianie, wysokości dwóch wieź Eiffel, schodziło.

Zejście na polską stronę jest rzeczywiście nie dla sła
bych nerwów, na mnie zrobiło wrażenie gorszego od tego 
na Rohaczach. Nabrałem determinacyi, gdy spojrzawszy 
za siebie, zobaczyłem Kulawego Kubę z ogromną basetlą 
na plecach, zawieszonego na ścianie Mięguszowieckiej. 
Pochylić się naprzód, to znaczy wpaść z wysokości jakich 
pięciuset metrów prosto w Morskie Oko, trzeba więc ple
cami trzymać się ściany. Każdy z nas przylepiał się do 
niej, Kubę odpychała basetla. Nic sobie z tego nie robił, 
fajkę ćmił dalej, a gdyśmy zeszli wreszcie na »bulę« i na 
zielonym mchu legli na krótki spoczynek, mając już i schro
nisko i Morskie Oko przed nami jak na dłoni, a zejście 
bezpieczne, to kapela fortissime, aby nas ze schroniska 
dojrzały piękne panie, oczekujące nas z obiadem, huknęła 
»Staroświeckiego«. Basetla Kuby nie straciła żadnej struny 
ani on animuszu. Daleko pod nami mieniło się Morskie 
Oko od ciemnych szafirów do jasnych szmaragdów.



ZAPRZYSIĘŻENIE REKRUTÓW

SCHLEPPCOUR



ZAPRZYSIĘŻENIE REKRUTÓW.

Każdego roku w jesieni, rekruci, wzięci do pułków 
gwardyjskich, jak tylko nabiorą trochę postawy żołnierskiej, 
składają przysięgę, nie tak jak u nas w kancelaryi pułko
wej przed krucyfiksem, ale wprost cesarzowi.

Odbywa się to przed zamkiem, u wylotu »Unter den 
Linden«, z wielką paradą.

Na tę ceremonię zostałem przez cesarza zaproszony. 
Jak się na tę paradę ubrać? Dzień prawie zimowy, szary, 
mglisty czas. Wziąłem po prostu ciemny paltot, na głowę 
cylinder i poszedłem. Byłem jedynym tylko cywilnym wśród 
całego mnóstwa wojskowych, i to było mi już, jako eks-żol- 
nierzowi, bardzo niemilem. Jeszcze nieprzyjemniej mi było, 
gdy chorążowie sztandary pułków gwardyi, nocujące za
wsze w zamku cesarskim, poczęli wynosić do ceremonii 
przysięgi. Wojskowi wszystkich nacyi, przyjętym ogólnie 
zwyczajem, salutowali przed każdym sztandarem, ale co ja 
mam ze sobą począć, odkrywać głowę przed pruskim sztan
darem?! Przeczuwając, że w tej kolizyi często przyjdzie mi 
się znaleźć, poszedłem po radę do ambasady austro-węgier- 
skiej, i przedstawiłem szanownemu, a mnie życzliwemu 
wielce ambasadorowi hr. Szegenyi Marich, jak mi na tej 
paradzie niemoźliwem było czapkować pruskim sztandarom, 
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a z drugiej strony niemiłem zrażać do siebie cesarza i cały 
korpus oficerski gwardyi, lekceważeniem tego symbolu.

Rozumny i zacny ambasador, pojmując moją moralną 
rozterkę, znalazł na to sposób radykalny.

»Jesteś pan nadporucznikiem ułanów w rezerwie. Re
gulamin armii naszej poleca wyraźnie wszystkim oficerom, 
tak w czynnej służbie, jak w rezerwie i obronie krajowej, 
występować przy wszystkich uroczystościach wojskowych 
w mundurze. Jesteśmy w aliansie z Niemcami, bierz pan 
swój mundur i występuj w nim przy pierwszej sposo
bności«.

Od tego czasu, czy to podróżując z cesarzem, czy 
na bale dworskie, manewry, albo inne okoliczności woj- 
skowo-paradne, brałem zawsze mój austryacki mundur 
ułański. Weszło to tak dalece w zwyczaj, że ile razy do
stawałem telegram dworski z zaproszeniem na tego rodzaju 
okoliczność, to w telegramie było zawsze wymienionem, czy 
mam być w marszowym (Marsch-Adjustirung), czy też 
w paradnym (Parade-Adjustirung) mundurze. *

Miałem wrażenie, że cesarz z tego był rad, bo lubiąc 
- mieć mnie w swojej świcie, nie potrzebował się kłopotać, 

że mu tam za nim cywilny pan w rajtroku psuje cały efekt 
jego sztabu.

Wracając do zaprzysiężenia rekrutów, to tam po raz 
pierwszy usłyszałem Wilhelma II. przemawiającego.

Mówi rzeczywiście baidzo pięknie, wyraźnie, głośno 
i dobitnie, przedewszystkiem jednak z ogromnem przeko
naniem.

Jak wszystkie mowy cesarskie, tak i ta wywołała bu
rzę i wrzenie ogromne.

Wer kein guter Christ ist, wird auch kein guter Sol- 
dat werden« — mówił cesarz do rekrutów.
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Tego samego wieczora dzienniki berlińskie komento

wały tę mowę ironicznie, żydowskie zaś wprost pieniły się 
ze złości i jadem wścieklizny bryzgały na cesarza.

Twierdziły, że Gedeon, Hannibal, Juliusz Cezar i At- 
tila, nie będąc chrześcijanami, byli niemniej żołnierzami 
i wodzami większymi od wielu gorliwych chrześcijan, pro
testantów. Socyaliści zaś i antiklerykali w swoich dzienni
kach wywodzili paralelę jeszcze więcej osobistą, między 
cesarzem Wilhelmem a Fryderykiem Wielkim, twierdząc, 
że właśnie był takim i że jako ateusz i wolterianin kpił 
sobie ze wszelkich przesądów.

SCHLEPPCOUR.

Sezon przyjęć na dworze berlińskim, wielkich i małych 
balów (kleine und grosse Hofbäle), zaczyna się zaraz po 
Nowym Roku, rodzajem wielkiej rewii całego tego świata, 

który w roku bie
żącym może być 
i życzy sobie być 
proszonym. Nazywa 
się to die Schlepp
cour«.

Kto jest »hof
fähig«, ten za pro- 
tekcyą swej amba
sady może uzyskać 
zaproszenie i przez 
nią też będzie cesar
skiej parze przedsta
wionym.

Przedewszyst-
11 
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kiem więc cały świat ciała dyplomatycznego, następnie 
książęta rzeszy niemieckiej, arystokracya i świat wojsko
wych dygnitarzy.

Gdy się zajeżdża przed zamek królewski w Berlinie, 
odpowiednio do kategoryi, do której się jest wliczonym, 
idzie się albo do sali książąt, albo do sali ciała dyploma
tycznego, albo wreszcie »fur Herren Officiere«. Wszyscy 
są w mundurach, wojskowych, dworskich lub dyplomaty
cznych, fraka niema ani jednego, dla tych zaś, którzy zu
pełnie do żadnego munduru prawa nie mają, jest na dworze 
berlińskim specyalny strój, przypominający kostyum ojca 
Violetty w operze Verdiego. Aksamitny czarny habit« 
Louis XV, z żabotami i koronkowymi manszetami, czarne 
atłasowe spodnie krótkie i pończochy czarne. Niewielu się 
widzi w tym kostyumie, bo do prototypu pruskiego na
leży tusza, ogromna broda, łysina i nierasowe nogi i łydki, 
co stoi w rażącej sprzeczności z tym kostyumem. Nie chcę 
ubliżać rasie niemieckiej, ale o ile w Anglii wszyscyby mo
gli ten strój nosić, bez narażenia się na śmieszność, to 
w Niemczech zaledwie ci właśnie, którzy mają prawo do 
innych mundurów.

Schieppcour na zamku berlińskim jest fetą dworską 
rzeczywiście wspaniałą. Ponieważ każdego roku szedłem 
na nią z grupą pań i panów z ambasady austryackiej, 
nawiasem powiedziawszy najbogatszej w piękności, więc 
opisywać mogę to przyjęcie z mojego punktu, a raczej 
z mojej sali, sali ciała dyplomatycznego.

Wychodzi się z niej wprost do wielkiej sali tronowej, 
przy drzwiach stoi z wyciągniętemi szablami dwóch prze
pysznych Gardes du Corps’ów, w mundurze bardzo mało 
zmienionym od czasu Fryderyka Wielkiego, tylko zamiast 
kapelusza trójgraniastego, hełm z orłem. Mundur ten, to 
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mundur także dragonów mirowskich za Stanisława Augu
sta. Przez drzwi otwarte widać ogromną salę tronową, 
szczelnie już napełnioną gośćmi innych kategoryi, obojga 
płci. Przez ten barwny tłum, iskrzący się brylantami, świe
cący opalowymi tonami ramion i biustów dekodowanych, 
zaakcentowany tu i ówdzie silnie jaskrawym jakimś mun
durem, prowadzi wazki żywy korytarzyk. Na końcu tego 
korytarzyka widać dominujący nad tym dystyngowanym 
i świetnym tłumem tron, na którym stoi cesarz i cesarzowa.

Szambelan, czy też ochmistrz dworu, daje znak, że 
ciało dyplomatyczne może być już przyjętem.

Ambasada po ambasadzie przestępuje próg, strzeżony 
przez wspaniałych gwardzistów. Ale nie idzie się grupami, 
lecz pojedynczo. Parę kroków dzieli osoby defilujące przez 
ten żywy korytarz, od siebie. Przychodzi kolej na amba
sadę austryacką, śliczne panie, w które tak była wówczas 
bogatą, bledną. Ambasador już wszedł; po kolei, odpowie
dnio do wieku i rangi, suną i panie przez ten ogniowy 
szpaler tysięcy oczu, a gdy nareszcie są u kresu tego ko
rytarza, na metr szerokiego, którego ściany to także biusty 
obwieszone perłami, mundury i ordery, to przychodzi chwila 
najcięższa, bo cesarz w mundurze feldmarszałka stoi na 
tronie, a o krok dalej cesarzowa z wielką wstęgą orła 
czarnego, z olbrzymimi brylantami i perłami niesłychanemi. 
Przed cesarzem trzeba jeden plongeon zrobić i to ciągle 
wobec masy oczu, czyhających na jakąś »gaffe«, albo po
tknięcie się o własny ogon. Potem trzy kroki dalej i drugi 
plongeon, taki sam przed cesarzową, potem zaraz wyzwo
lenie, wychodzi się innemi drzwiami, tak samo strzeżonemi 
przez innych dwóch, równie wspaniale dobranych gwardzi
stów, i jest się w wielkiej sali bufetowej, gdzie legion dwor
skich kamerdynerów, bufet i baterye wina szampańskiego.

11*
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Widziałem kilka razy »die Schleppcour« i zawsze 
miałem pole do obserwacyi i studyów ciekawych.

Przedewszystkiem nasuwała mi się zawsze refleksya, 
że pompa dworska, etykieta, ten przepych i hołdy głębo
kie nawet dziś, gdy świat tak się zdemokratyzował, robią 
wrażenie nawet na ludziach, obracających się w tej sferze. 
Widziałem największe panie Niemiec, zemocyonowane już 
z góry przed wejściem do sali audyencyonalnej, ambasa- 
dorowe, oglądające się nawzajem z przodu i z tylu, czy 
aby tylko najdrobniejszy jaki szczegół nie jest w niepo
rządku. Widziałem i młode panie, które prędko i niezna
cznie robiły znak krzyża świętego przed wejściem w ten 
straszny szpaler.

Uważałem przytem, że cesarz Wilhelm 11, o ile jest 
łatwym, naturalnym i najzupełniej pozbawionym afektacyi 
jakiejkolwiek lub pozy w zwykłych warunkach, o tyle, gdy 
się ukazuje w całym aparacie majestatu, przybiera minę 
i pozę groźnego władcy.

Wąsy bardzo groźnie zaostrzone, wyciągnięte do góry 
pionowo, jasno niebieskie oczy surowo patrzą w zbliżającą 
się bladą ofiarę z długim ogonem, ręce oparte na mieczu, 
jak gdyby chciał zupełnie onieśmielić i stropić nadchodzą
cego delikwenta lub delikwentkę. Cesarzowa z łagodnym 
uśmiechem przywraca nieco do równowagi moralnej zmia
żdżonych surowem cesarskiem spojrzeniem dworaków i dy
plomatów, a przedewszystkiem kobiety, które już po więk
szej części są po przejściu tego wszystkiego wyczerpane 
i u kresu sił. — Trzeba widzieć te same panie, gdy od
bywszy swoją defiladę, dostaną się nareszcie do sali bu
fetowej. Zamiast uroczysto poważnego »plongeon’u« i min 
uroczystych, reakcya młodych temperamentów po tym 
przymusie widoczna w ruchach, mimowoli poddających
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się rytmowi muzyki i walca. Po kilku czarach szampań
skiego wina kolory i humor wracają. Gwarno tam i we
soło, a w sali tronowej ciągle jeszcze ten sam nastrój, bo 
wielu jeszcze czeka na swoją kolej.

Szedłem i ja parę razy tym żywym szpalerem z czapką 
ułańską w prawem, z szablą w lewem ręku. Myślałem głó
wnie o tern, aby ostrogą o ostrogę nie zawadzić, jak mi 
się to na audyencyi w Burgu u cesarza Franciszka Józefa 
zdarzyło, i nie przewrócić się jak długi. Pozatem nie emo- 
cyonowałem się zbytnio tą ceremonią.

I na mnie spoczął tym razem (wyjątkowo) surowy 
wzrok groźnego władcy, ale musiały się oczy cesarza 
spotkać z mojemi, raczej tern wszystkiem rozbawionemi, 
sądząc z tego, co mi cesarz kiedyś później powiedział.

Przez omyłkę powiedziałem kiedyś cesarzowi zamiast 
»Jawohl, Majestät!«, »Jawohl, Durchlaucht«, natychmiast 
jednak się poprawiłem, tłómacząc mój błąd chwilowem 
zmieszaniem (Verlegenheit). Was? Sie verlegen? Nein! 
Kossak, das gibt’s nicht bei Ihnen, nicht mal bei der 
Schleppcour«.

Widocznie cesarz sam uważa to za najgorętszą próbę 
ogniową, przez jaką śmiertelni wogóle przechodzić mogą.

Do kilku, już poprzednio wymienionych, wykroczeń 
przeciw etykiecie, wykazujących niezbicie, że na dworaka 
nie miałem najmniejszych kwalifikacyi, dodać jeszcze mu
szę zabawną scenę, która miała miejsce właśnie po takiej 
Schleppcour, czy też może po balu dworskim, w mojej 
pracowni.

Wróciwszy późno w noc z takiej dworskiej parady 



166

do domu, przechodząc przez pracownię do mojej sypialni, 
położyłem paradną czapkę ułańską (do służby jest inna, 
obciągnięta ceratą) na stoliku.

Dość wcześnie zrana, nie uprzedziwszy mnie o tern 
telefonicznie, przyszedł cesarz do pracowni.

Wśród pogawędki spostrzegł moją czapkę i ważąc ją 
w ręku, rzeki: »Es giebt’s doch nichts so unbequemes als 
Kopfbedeckung, wie die oesterreichischen Schakos. Jedes
mal, wenn ich mein Husaren-Schako (cesarz Wilhelm jest 
pułkownikiem honorowym 7-go pułku huzarów węgierskich) 
länger, wie eine halbe Stunde am Kopf habe, bekomme 
ich Kopfschmerzen«. (Niema nic niewygodniejszego, jako 
nakrycie głowy, jak austryackie kaski. Ile razy przyjdzie 
mi je mieć dłużej, jak pól godziny na głowie, to dostaję 
migreny). Dotknięty w mojej bardzo szczerej sympatyi 
dla armii austryackiej, a w szczególności dla jej kawaleryi 
i uważając nasze wyekwipowanie bezwarunkowo za pra
ktyczniejsze od pruskiego, z mimowolnym przekąsem od
powiedziałem cesarzowi: > Es wundert mich, Majestät, weil 
meiner Meinung nach gibt es überhaupt kein Cavallerie- 
Schako, was so bequem und angenehm wäre, wie unsere 
Uhlanen-Czapka«. (Dziwi mnie to, Najjaśniejszy Panie, bo 
według mego przekonania, niema w żadnej kawaleryi czaka 
tak wygodnego i dobrze siedzącego na głowie, jak nasze 
ułańskie czapki).

Cesarz Wilhelm wydął policzki, i zrobiwszy srogiego 
marsa, rzekł do mnie ostro: »Sie müssen mir immer wi
dersprechen, Kossak! Sie haben eine Uhlanen-Czapka, die 
kann meinetwegen bequem sein, ich habe aber ein Husa- 
ren-Czako,-was riesig unbequem ist!... Verstanden!? Gu
ten Morgen!« (Pan się zawsze musisz ze mną sprzeczać! 
Pan masz czapkę ułańską, która ostatecznie może i jest 
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wygodną, ale ja mam czako huzarskie okropnie niewygo
dne!... Rozumiesz pan?! Bądź pan zdrów!). To mó
wiąc, opuścił pracownię.

Zapomniałem zaś nadmienić, że cesarz, przyszedłszy 
do mnie, zastał w pracowni mojej jednego z największych 
pomorskich panów, księcia Ryszarda Dohna (Schlobitten), 
wielkiego zwolennika mojej sztuki. Naturalnie, że książę 
Dohna był świadkiem całej tej sceny.

Gdy skonfundowany, odprowadziwszy cesarza do 
bramy ogrodu, wróciłem do pracowni, począłem go zape
wniać, że nie mam nigdy zamiaru oponować cesarzowi, 
tylko taki niesforny mam charakter, że zapominam o wszel
kiej etykiecie, czego potem często, jak i w tym wypadku, 
żałuję.

Książę Dohna, śmiejąc się serdecznie z mojej strapio
nej miny, powiedział mi: »Mon eher Kossak, je ne puis 
que Vous donner un conseil, soyez tel que Vous etes. 
L’empereur n’est certainement pas fache de Vos contra
dictions; au contraire, moi qui le connais depuis son en- 
fance, je Vous assure qu’il est content de rencontrer des 
homines, qui tiennent ä leur opinion. II en voit assez de ces 
pantins qui ne disent que »Zu Befehl Majestät, jawohl Ma
jestät«. (Kochany panie Kossak, jedną radę tylko dać panu 
mogę: bądź pan takim, jakim jesteś. Cesarz z pewnością 
nie gniewa się o to, że pan się z nim sprzeczasz, przeci
wnie, znając go od dziecka, zapewniam pana, że lubi spo
tykać ludzi, którzy mają swoje zdanie; widzi on dosyć tych 
maryonetek, co umieją jedynie powiedzieć: »Tak, Najja
śniejszy Panie, według rozkazu, Najjaśniejszy Panie«).



POWRÓT CESARSKIEJ PARY 
Z PALESTYNY “

WYPRAWA DO CHIN



Po paromiesięcznej nieobecności, powróciła para ce
sarska z Ziemi Świętej do Berlina.

Że zaś cesarz, podczas pobytu swego w Palestynie, 
dużo zdziałał dla rozwoju wpływów niemieckich, a wracał 
z przyjaźnią Turcyi i nabytym dla misyi niemieckiej pa
miątkowym terenem, w blizkości grobu Świętego, nazy
wanym »Dormitio Sanctae Virginis«, więc Berlin gotował 
mu wspaniałe przyjęcie. Z tego powodu, chociaż tydzień 
już minął od jego powrotu, to dziś dopiero miał nastąpić 
(było to we wrześniu, w dzień imienin cesarza Franciszka 
Józefa, który to dzień cesarz Wihelm zawsze uroczyście 
obchodzi) uroczysty powrót do Berlina.

Rada miejska miała dość czasu udekorować bramę 
Brandenburską i całą Unter den Linden. Dekoracya wypa
dła wspaniale i gustownie. Cały Berlin był w usposobie
niu uroczystem.

W dniu tym pracując w mojej pracowni w Monbijou, 
od 10 z rana słyszałem bębny i piszczałki, miarowym kro
kiem idących bez końca gwardyjskich pułków piechoty, 
w stronę Unter den Linden, aby tam szpaler wyciągnąć. 
Milo mi było wiedzieć, że mój dostojny i potężny mecenas 
będzie wkrótce w Berlinie i nikt mi za złe wziąć nie może, 
że za wszystko dobre, co mnie osobiście od cesarza spo-
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tkało, będąc mu szczerze wdzięcznym, cieszyłem się na 
prawdopodobnie niedalekie spotkanie.

Nie miałem jednak wcale zamiaru opuszczać mojej 
pracowni i brać udziału w przyjmowaniu go z tłumami 
Berlińczyków, zbitą ciżbą zalegających całe Unter den 
Linden.

Około 12-tej, jak zwykle wyszedłem na chwilę do 
poblizkiej bodegi, aby sandwichem i kieliszkiem wina, za
miast obiadu, który dopiero po robocie wieczorem jadłem, 
się pokrzepić.

Prędko, jak zwykle się załatwiwszy z moim apetytem, 
wracam do Monbijou. Cichy i pusty przed chwilą uroczy 
ten i zaciszny kącik Berlina, z masą starych, pięknych 
drzew, pełen gorączkowego ruchu. Legion dworskich po
kojówek, w perkalikowych niebieskich sukienkach i białych 
czepeczkach, czyści klamki i okna, ogrodnicy gracują żwi
rową aleję. Poważny kasztelan (klucznik) dogląda porząd
kowania przedpokoju od pracowni.

Gdy mnie tylko te niewiasty powracającego zoczyły, 
zadyszane jeszcze od czyszczenia, na wyścigi jedna przed 
drugą oznajmiają mi: > Herr Professor! (nigdy żadnym 
nie byłem, pytano się mnie ze strony cesarza, czy ten 
tytuł zrobiłby mi przyjemność, odpowiedziałem, że naj
mniejszej). Herr Professor! Ihre Majestäten kommen so
gleich!« Śmiejąc się, mówię im: »Kinder, Ihr seit verrückt 
geworden«, uspokójcie się, jest to fizycznem niepodobień
stwem. W tej chwili właśnie teraz burmistrz i rada miejska 
przyjmują cesarza przy bramie Brandenburskiej, potem jest 
przecie śniadanie, a zaraz po śniadaniu, w Charlottenburgu, 
w »Kaiser-Wilhelm-Gedächtniss-Kirche« nabożeństwo uro
czyste, bo dziś imieniny cesarza Franciszka Józefa«. - Aber 
Herr Professor, ein Hofteiegramm ist soeben angekom
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men!« — Rzeczywiście, kasztelan pokazuje mi ten tele
gram, do niego adresowany: »Gleich nach dem Empfang 
am Brandenburgerthor gedenken Ihre Majestäten das Atelier 
vom Herrn v. Kossak zu besuchen«.

Wkrótce potem przyszli oboje cesarstwo, cesarz je
szcze w paradnej formie. Po paromiesięcznej nieobecności 
pierwsze, dosłownie pierwsze kroki w Berlinie, skierowali 
oboje do mojej pracowni.

Był to dowód wielkiej laski i sympatyi; oprócz mnie 
pracowało przecież w Berlinie równocześnie kilku innych 
malarzy i rzeźbiarzy także nad dziełami, zamówionemi 
przez cesarza- Begas, Rocholl, Röchling, Kohner, Walter 
Schot i t. d.

Oboje cesarstwo opaleni, ożywieni i radzi bardzo ze 
swej podróży. Cesarz przywitał mnie wyrażeniem wiel
kiego żalu, że z nim nie byłem. Barwnie i plastycznie opi
sywał jazdę z Jaffy do Damaszku wśród setek Arabów 
i Beduinów, eskortujących powozy cesarskie. O tych prze
pysznych głowach, błyskających białkami i zębami, o tych 
wielkich, chytrych, sta
rych dzieciach, nai
wnych a przebiegłych. 
O tern słońcu czaro- 
dziejskiem, co z płach
ty kolorowej, przybitej 
do tyki drewnianej, ro
bi chorągiew, godną 
emira, wytartej w niej 
wełnie nadaje blask 
złota, a przeglądającym 
niciom połyski srebrne.

i, Opowiadał cesarz,
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jak cesarzowa przez dragomana pochwaliła przez prostą 
uprzejmość konia jednego z tych wyjących, branżowych 
drabów, galopujących obok powozu. Zaraz tejże nocy, 
tenże Beduin przyprowadzi! do biwaku cesarskiego tego 
konia, spęta! mu nogi i pozostawił, niby to uchylając się 
od wszelkiej zapłaty, a gdy go potem bez trudności zna
leziono, zaśpiewał za szkapę cenę niesłychaną (ale jako 
podarunek odwzajemniający się, naturalnie!).

Opowiadał cesarz z humorem o pozie tych biedaków 
na wspaniałomyślność i bezinteresowność, a podszytych 
semicką chciwością.

Więc napizykład zafrapował ekscelencyę von Plessen 
jeden z Beduinów jakąś nadzwyczajną piką, cudnej ro
boty. »Właściwie — mówi cesarz — nie było na niej nic, 
jak kawałek żelaza i kawałek płachty z jakimiś kutasami, 
ale to słońce! Zawsze to zdradliwe słońce Orientu, tworzące 
miraże; skąpana w niem ta lanca, wyglądała tak cennie, 
jak gdyby ją ze skarbca Aladyna wyniesiono. Ekscelencya 
von Plessen prosi Araba, aby mu lancę sprzedał. »Nie, 
Sidi, sprzedać tej drogiej pamiątki, na której ślady krwi 
moich wrogów znajdziesz, nie mogę, ale przyjm ją ode 
mnie w darze, uszczęśliwisz mnie, Sidi!« Ekscelencya von 
Plessen, sceptycznie biorąc ten ton górnolotny, wyjął naj
spokojniej dziesięciomarkówkę z kieszeni i tonem równie 
namaszczonym (zawsze przez dragomana) rzekł: Dziękuję 
ci i proszę, przyjm w zamian portret mego pana a brata 
wielkiego sułtana, w złocie rzeźbiony«. Arab rozrzewniony 
przypatrywał się, trzymając pieniądz coraz dalej od oczu, 
poczem oddał dziesięciomarkówkę, mówiąc bardzo wzru
szony: »Niegodnym ja, pies nieczysty, podziwiać rysy 
twego pana, oczy moje już za słabe, nie dowidzą. Może 
masz trochę większy portret?« Na dwudziestomarkówce 



już się dopatrzył po
dobieństwa z orygi
nałem.

Cesarz opowia
da barwnie i żywo. 
Wszechstronny i głę
bokiej wiedzy, przybie
ra w kwestyach nauki, 
literatury i sztuki, roz
mawiając z ludźmi fa
chowymi, ton tego, 
któremu słuchać i uczyć 
się wypada. Wogóle, 
oprócz talentu orator- 
skiego, o którym ma 
co do siebie, wysokie, 
zdawałoby się, pojęcie, 
wszystko, co słyszałem 
ä propos pretensyi ce
sarza do wszechwiedzy, 
wydaje mi się niepra
wdą. Najcharakterysty- 
czniejszą cechą tego, 
bądź co bądź wyjąt
kowo uzdolnionego i niezwykłego człowieka jest impulsy- 
wność niemal chorobliwa. Pod wrażeniem czy to wiado
mości jakiej, czy faktu, działa natychmiast i wskutek tego 
pośpiechu gorączkowego często, jeżeli nie sama akcya, to 
forma jest potem źródłem kłopotów dla panów von Bü
low, von Miquel, von Bethmann-Hollweg i t. d., bo oni 
ze swego stanowiska kanclerzy są pociągani do odpo
wiedzialności przez parlament albo opinię.
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»Seine Majestät haben sich hinreissen lassen« — jest 

to wyrażenie, którem się określa zwykle podobny wypadek.
Wszędzie, gdzie cesarz bywa częściej, czy jest to bu

dynek rządowy, jak sztab jeneralny, lub własność Korony, 
jak zameczek Monbijou — tam znajdują się pod ręką bloki 
z formularzami telegraficznymi, aby w razie, gdyby cesarz 
chciał depeszę jaką posłać, mógł to natychmiast uczynić. 
W pracowni mojej był także taki blok, złotem liniowane 
formularze i zloty napis z koroną; »Telegramm Seiner 
Majestät des Kaisers und Königs«. Nie przypominam so
bie jednak, aby kiedykolwiek z mojej pracowni wyszedł 
cesarski telegram.

1 w odruchach cielesnych ma cesarz Wilhelm także 
pewną porywczość niepohamowaną, jest ona jednak pra
wie zawsze symptomem raczej dobrego humoru i łaska
wej poufałości i w ten też sposób jest naturalnie przyj
mowana.

Często bawi się w andaluzyjskiego srogiego »toro« 
i szpikulcem swojej pickelhauby kluje w brzuchy ogrom
nych swoich fliegeladjutantów.

Byłem także świadkiem podobnej sceny.
Byliśmy z kuzynem moim, Pułaskim, przy robocie, 

gdy wszedł do pracowni cesarz z adjutantem, majorem 
von B. Cesarz był w hełmie kirasyerskim, pan von B. 
w czapce oficerskiej zwykłej, którą zdjął w pracowni, ce
sarz zaś pozostał w hełmie. Cesarz, obejrzawszy na ukoń
czeniu będący obraz bitwy pod Etoges, zapytał mnie, kiedy 
go odeślę na wystawę. Odpowiedziałem, że w przeciągu 
kilku dni, ale nie wiem, jak mam ten epizod w katalogu 
wystawy opisać zwięźle a krótko. »Ja panu podyktuję, 
daj pan blok i ołówek, panie von B., pisz pan«. —Cesarz 
wyższy nieco od majora, stanął za jego plecami i zaglą-



dając przez ramię, jak on za jego dyktandem pisze, począł 
dobitnie i wyraźnie tytuł obrazu dyktować, akcentując ka
żde słowo silnem uderzeniem majora v. B. po głowie. 
»Erstes (paf!) Leibgrenadier (paf!) Regiment... (paf!), wre
szcie po kilku uderzeniacli (a prawa ręka cesarza nie jest 
w stanie lekko uderzyć, tak jest potężną), gdy blond głowa 
majora zaczęła już ruch wahadłowy przybierać, przycisnął 
go tą samą silną, prawą ręką do siebie i w ten sposób 
dyktanda tego dokończył.

Przytem jednak ma cesarz tyle życzliwości i pamięci
12 PAMIĘTNIK
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dla tych, których lubi, iż nie dziwiłbym się im wcale, 
gdyby się za niego dali posiekać.

Po śmierci mojego drogiego Ojca, oboje cesarstwo, 
oprócz osobistego telegramu do Krakowa w dzień pogrzebu, 
gdy tylko powróciłem do Berlina, przyszli do pracowni, 
aby mi ustnie wyrazić swoje współczucie. Mój wielki obraz 
z czasów Fryderyka Wielkiego, bitwa pod Zorndorf, nie 
był na tyle gotowy, abym go mógł odesłać na wielką 
wiosenną wystawę berlińską w terminie przepisanym. Nie
spodziewana choroba i śmierć mego Ojca opóźniła skoń
czenie go o parę tygodni. Gdy cesarz, uwzględniając to 
najźyczliwiej, zapytał mnie, czy byłby jeszcze sposób, aby 
ten obraz był na tegorocznej wystawie międzynarodowej, 
odpowiedziałem, że gdyby jury wystawy raczyło przyjść 
osądzić mój obraz w pracowni, poczem zarezerwowało mi 
na wystawie jedną ścianę, to zyskałbym miesiąc czasu.

Cesarz nie odpowiedział nic, ale wróciwszy do zamku, 
poprosił do telefonu dyrektora Akademii Antona von Wer
ner i osobiście wstawił się za mną, aby jury, uwzględnia
jąc moją żałobę, jako powód opóźnienia, zechcialo przyjść 
do Monbijou.

Jest stałym w swoich uczuciach i sympatyach; komu 
raz one przypadły, ten dużo musi nabroić, aby się od niego 
odwrócił. Życie prowadzi najprzykładniejsze. Jako zdekla
rowany wróg karciarstwa, pijaństwa i innych chorób spo
łecznych, daje sam z siebie najlepszy przykład.

Co do sztuki, to przejąwszy się dewizą, błyszczącą 
złotemi literami na Muzeum berlińskiem: »Artem non odit 
nisi ignarus« (Tylko barbarzyńca może sztuki nię lubić), 
czyni dla niej bardzo wiele. Rozumiejąc jej posłannictwo 
uszlachetniająco cywilizacyjne (o Galicyo! jakże ta dewiza 
potrzebnąby tobie była tam, gdzie twoi namiestnicy i mar
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szalkowie zasiadają!), zatrudnia ciągle wszystkich wybitnych 
malarzy i rzeźbiarzy Niemiec i wydaje corocznie ogromne 
sumy z własnej szkatuły.

Czy to, co robi, jest zawsze z pożytkiem dla dorobku 
artystycznego Niemiec, to inna kwestya, sądzę jednak, że 
winna tu także sztuka niemiecka. Jeżeli Siegesallee i po
mnik Wilhelma I. przez Begasa nie są na wysokości, do 
jakiej cesarz w myśli swojej widział je dostrojone, to nie 
cesarza winić, lecz artystów. Wiem z własnego doświad
czenia, jak cesarz w tych kwestyach nie jest uparty i jak 
można na niego wpłynąć fachową radą.

Płaci cesarz hojnie i prędko.

WRZEŚNIA.

Koło 1900 roku zaczęła mi atmosfera berlińska sta
wać się coraz cięższą. Bynajmniej nie z powodu mojej 
narodowości, którą podkreślałem ciągle i wszędzie, a naj
więcej, aby nie było nieporozumienia, gdy byłem w mun
durze austryackim. Owszem, z przyjemnością zaznaczam, że 
przez caje te siedem lat z górą, przeżytych w Berlinie, 
nigdy nie miałem ani przez jedną chwilę wrażenia, że moja 
polskość jest mi balastem, albo przeszkodą. We wszyst
kich sferach berlińskich miałem i życzliwych i przyjaciół.

Nie. Dusznem stawało mi się powietrze w Berlinie 
przez stopniowe opanowanie przez Hakatę coraz szerszych 
warstw pruskich. Goethe mówi: »ein Deutscher muss im- 
mer etwas hassen!« przed i po 70. roku, długi czas duchową 
tę potrzebę zaspokajała Francya. Hakata zwróciła ku nam 
zajadłość germańską, szukającą innego przedmiotu. W Berlinie 
samym mogłem o tern zapomnieć, każda jednak podróż 
do Księstwa Poznańskiego burzyła we mnie krew i wznie
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cała rozterkę duchową. Buta i arogancya Prusaków, któ
rych nawet dźwięk naszej mowy, na odwiecznej naszej 
ziemi, irytuje. Chrzciny pruskie i te antypatyczne nam 
nazwy, dawane historycznym miejscowościom, szykany na 
każdym kroku, zakaz sprzedawania dzienników polskich na 
stacyach kolei, nawet dzienników wychodzących w samym 
Poznaniu. Gryzło mnie to i żółcią napełniało tern więk
szą, że jeżeli sztuka jest międzynarodową, to malarstwo ba
talistyczne nie jest niem zupełnie. Jest raczej gloryfikacyą 
i sursum corda, czy to są mistrzowskie sceny z klęsk 
1870 r. de Neuville’a, czy też Wereszczagina rok 1812.

Gdy w kawiarni prosiłem o polskie gazety, to tyle 
w nich krzywd naszych i bezprawi pruskich znajdowałem, 
że mi powrót do Monbijou i do mojej pracy stawał się 
często gorzkim. Co mnie jednak najwięcej zniechęciło do 
Niemiec, a szczególnie do Prusaków, to ten sam odwie
czny system krzyżacki gnębienia Polaków, wzywający ró
wnocześnie wielkim głosem na pomoc »dem bedrängten 
Deutschtum« całego niemieckiego plemienia, zawsze ten 
sam wilk dławiący owcę, ale skarżący się, że owca ma 
twarde kości i niestrawną wełnę.

Na ten stan mojej duszy przyszła wieść o Wrześni. 
Polskie dzieci skatowane przez pruskich pedagogów za 
pacierz polski, nieludzkie kary na rodziców, kary tak srogie, 
że wszelkie wątpliwości »s’il y a encore des juges ä Berlin«, 
raz na zawsze usunięte. 1 znowu całe szpalty kłamstw bez
czelnych, znowu kaci-pedagodzy to ofiary, a polskie dzieci 
złe wilki, chciały zjeść Bogu ducha winne pruskie barany.

Obrzydł mi Berlin, obmierzł mi dwór, bo tam mu- 
siałem spotykać Miquelow, Hammersteinów i Biilowów 
i już tylko czekałem okazyi, aby z niego uciekać. I wła
śnie się taka okazya trafiła. Zameczek Monbijou znajduje 
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się w pobliżu kolei głównej, którą ustawicznie przebiegają 
nordexpressy i mnóstwo podmiejskich pociągów. Konstrukcya 
ogromnego szklanego dachu, wskutek ustawicznych wstrzą- 
śnień, osłabiła się z czasem, dość, że kasztelan prosił mnie, 
czybym nie mógł na parę tygodni gdzieindziej się zain
stalować. Oświadczyłem mu, że z chęcią zostawię mu 
wolne pole, a równocześnie napisałem do ekscellencyi von 
Plessen, biorąc assumpt z kwestyi naprawy dachu, z prośbą, 
aby mi wolno było prace, będące w robocie dla cesarza, 
wykończyć w Krakowie w mojej pracowni. W odpowiedzi 
na to moje pismo zostałem natychmiast wezwany do 
kancelaryi cesarskiej. Zastałem tam ekscellencyę general- 
adjutanta, komendanta głównej kwatery cesarskiej, von Ples
sen, tę smukłą, dystyngowaną, o wybitnym wojskowym 
typie apparycyę.

Na tle mojej dworskiej karyery berlińskiej odcinają 
się przedewszystkiem dwie główne postacie: cesarz i eks- 
cellencya von Plessen. Cesarz pełen temperamentu młodo
ści, hojny i uczuciowy, ekscellencya von Plessen zimny, 
twardy, hamujący porywy cesarza i przestrzegający miary 
w honoraryach. Różnica tych dwóch temperamentów naj
lepiej się okazuje w tern, że dziś, gdy to piszę, wiem z naj
lepszego źródła, bo z dzienników berlińskich, które słowa 
cesarskie, o mnie tego roku wypowiedziane, powtórzyły, 
że cesarz pojmuje i uznaje moje postąpienie, Ekscellencya, 
jestem pewny, może przez swoje bezgraniczne oddanie się 
i przywiązanie dla cesarza, nigdy mi tego nie przebaczy.

Onego dnia przemówił ekscellencya do mnie temi 
słowy: >:Lieber Herr von Kossak! Sowohl Seine Majestat, 
wie ich, wir wissen, dass Ihr Brief nur ein Vorwand ist 
und dass Sie Berlin zu verlassen gedenken. Wir begreifen 
allerdings beide die Schwierigkeit Ihrer Lagę, Sie kónnen 
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aber mir glauben, dass die Aufregung, die infolge des 
Wreschener Processes entstanden, wird sich langsam nie
derlegen und beruhigen. Jedenfalls dürfen Sie gerade als 
Pole umsomehr auf Ihrem Posten bleiben, Sie können 
Ihren Landsleuten viel bessere Dienste leisten, als wenn 
Sie weggingen.

Was Monbijou und die geplante Dachreparatur an
belangt, so haben Seine Majestät angeordnet, man soll 
damit bis zu Sommerferien abwarten. Seine Majestät be
stehen darauf, dass Sie Ihre Werke hier in Berlin an der 
guten alten Stelle ausführen.

Sie wissen wohl, mit was für einem Interesse Seine 
Majestät Ihre künstlerische Tätigkeit verfolgen«.

(Kochany panie Kossak! Zarówno najjaśniejszy pan, 
jak i ja wiemy, że list pański jest tylko pretekstem i że 
pan chcesz Berlin opuścić. Rozumiemy i pojmujemy tru
dność pańskiej sytuacyi, możesz mi pan jednak wierzyć, 
że to rozdrażnienie, powstałe skutkiem wrzesińskiego pro
cesu, niebawem się uspokoi i przeminie. W każdym razie, 
właśnie jako Polak, powinieneś pan tembardziej na swoim 
posterunku pozostać. Rodakom swoim możesz pan więcej 
przydać się w Berlinie, niż go opuszczając.

Co do Monbijou i projektowanej naprawy dachu, to 
najjaśniejszy pan wydal już rozkazy, aby się z tern aż do 
letnich wakacyi wstrzymano. Najjaśniejszy pan kładzie na
cisk na to, abyś pan swoje dzieła tu, na tern dawnem, 
dobrem miejscu dalej tworzył.

Wiesz pan, z jakiem zainteresowaniem najjaśniejszy 
pan śledzi pańską artystyczną działalność).

Zostałem, czując jednak instynktem, że nie na długo.
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W tym czasie powstanie bokserów wywołało wspólną 
ekspedycyę flot i korpusów wojsk europejskich na pomoc 
zagrożonym w Chinach europejczykom.

Niemcy w tej akcyi ratunkowej przodowały, a hrabia 
Waldersee ze swoim korpusem był na czele sprzymierzo
nych wojsk. Było to w sierpniu, moja żona z dziećmi 
bawiła w Heringsdorfie nad morzem niemieckiem, dokąd 
z Berlina często dojeżdżałem. Było tam wielu znajomych 
moich ze sfer dworskich i dyplomatycznych, a wyprawa 
hr. Waldersee była naturalnie na porządku dnia. Niespo
dziewanie zupełnie otrzymałem tam telegram dworski tej 
treści: »SeineMajestät der Kaiser und König wünschen, dass 
Sie im Stabe des Grafen Waldersee mit nach China gehen. 
Abfahrt den 25. August von Neapel, näheres im Bureau 
des Grafen Waldersee, Reichshof, Berlin. Ausserdem er
wartet Seine Majestät Sie in Alten Grabow zur Cavallerie- 
Besichtigung zu sehen. Von Scholl Generaladjutant«.

Spadło to na mnie tak nieoczekiwanie, że po parę 
razy musiałem ten telegram odczytywać... Odjazd z Nea
polu 25-go tego miesiąca — mam zaledwie kilkanaście dni 
na wyekwipowanie się na niewiadomo jak długo. Kontrakt 
na wykonanie w miejsce niedozwolonej panoramy Somo- 
Sierry, innej, mianowicie bitwy pod Piramidami, podpisa
łem. Przytem podróż do Egiptu, jedno z moich marzeń, 
w blizkiej perspektywie. Zamiast tego, straszna podróż 
przez to piekło, jakiem jest w sierpniu morze Czerwone, 
do najmniej ciekawej części Azyi... Odpowiedziałem te
legraficznie, że będąc kontraktem związany, nie mogę je
chać. Na to otrzymałem zaraz drugi telegram z kancelaryi 
cesarskiej, zapytujący, jaka suma byłaby potrzebną, aby 
się od kontraktu zwolnić. Odpowiedziałem tak, jak było 
w istocie, że najmniej 100.000 marek. Dodałem jednak, aby 
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cesarza do siebie nie zrażać, że poczynię starania albo na 
przedłużenie kontraktu, albo na znalezienie zastępców.

Zgodnie z tem napisałem do komitetu panoramy, przed
stawiając im cala sprawę; o żadnej zwłoce, ani rozwiązaniu 
kontraktu słuchać nie chciano.

Przed odebraniem jeszcze ostatecznej i odmownej od
powiedzi od komitetu panoramy, pojechałem stosownie do 
życzenia cesarza, do Alten Grabów w Magdeburgii, na 
ćwiczenia kawaleryi.

Koń mój poszedł z Berlina z końmi cesarskimi.
Alten Grabów jest chyba najidealniejszem polem ćwi

czeń dla kawaleryi na świecie. Nawet Newmarket, to cen
trum sportu wyścigowego i trainingu wszystkich części 
świata, bo przywożą tam vollbluty nawet z Australii, to 
małe schludne miasteczko, pływające jak okręt wśród morza 
łąk, jeszcze nie dorównywa jako teren tej >; Magdeburger 
Heide«.

Proszę sobie wyobrazić kilkanaście mil kwadratowych 
równiny, z małymi tylko łagodnymi pagórkami, pokrytej 
jak jednym grubym i miękkim dywanem, zbitym wrzosem. 
Nie kryje on żadnych dziur, ani zdradzieckich moczarów.

Tam kolorowe pułki, jak wizye, mkną bez hałasu i ku
rzu. Jako tło zaś, z malarskiego punktu widzenia, trudno 
sobie coś wspanialszego wyobrazić jako efekta, jak te 
wrzosy w rozmaitych oświetleniach.

Trapi mnie ta sprawa chińska, jak się od tego wy
kręcić... Pociąg staje... Alten Grabów, śliczny dzień sło
neczny. Sweetheart i stajenny stoją za budynkiem stacyj
nym. Co za rozkosz po tej nudnej jeździe w wagonie 
siąść na takiego konia i puścić się canter’em długim po 
tym dywanie. Klacz świeci jedwabiem złocistym swej skóry, 
parska w takt galopu, wciągając szerokiemi chrapami bal
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samiczne powietrze, skowronki i przepiórki niewidzialne 
dzwonią; sam jeden w tej kolorowej i wesołej pustyni, 
słyszę te głosy, którymi rozbrzmiewają wrzosy, tak cicho 
klacz po nich pędzi. Ukazują się wreszcie baraki obozowe, 
wnet i linie niebieskich dragonów, białych kirasyerów, cie
mnych ułanów, a tam daleko grupa jeźdźców i widoczny 
nad nią sztandar. Już mnie dojrzano pewnie, tysiące oczu 
widzi mnie jadącego wprost na ogromny, główny rów od 
drenów; pokaźmy Sweetheart, jak się taki rów bierze. Na
stawia swe długie uszy, na kilkadziesiąt metrów sama bierze 
tempo marsz, marsz... zawieszeni chwilę w powietrzu, galo
pujemy już po drugiej stronie. Staję przed cesarzem, salutuję, 
cesarz podaje mi rękę i żywo pyta: »Nun Kossak, gehen Sie 
nach China?« (Jakżeż, Kossak, jedziesz pan do Chin?) 
»Regis voluntas summa lex« — odpowiadam. Cesarz mach
nął ręką: »Ach! reden Sie nicht so... ist Ihre Frau damit 
einverstanden?« (ach! gadanie! a czy żona pańska zgadza 
się na to?) Czepiam się tego argumentu natychmiast 
i odpowiadam: »Meine Frau, Majestät, ist sehr dagegen«.

W moje miejsce pojechał malarz Rocholl, porobił 
mnóstwo studyów i parę obrazów. Wystawione to było 
wszystko w salonie sztuki »Schultego«. Znaczną część 
z tego zakupi! cesarz.



SOMO-SIERRA



Po powodzeniu i artystycznem i finansowem Bere
zyny, powstała myśl w gronie przyjaciół sztuki polskiej 
powierzenia mi ilustrowania jednej z najpiękniejszych kart 
naszej historyi wojennej w postaci panoramy. Somo-Sierra 
zdawała się cenzuralną, Kircholm i szarża hussaryi pod 
Warszawą na Szwedów zanadto narodową, o Grochó
wie, łganiach, Stoczku nawet marzyć nie wolno. Somo- 
Sierra jest ogólno-europejską jak cała epopeja napoleoń
ska. Nieśmiertelna szarża, wykonana przez pułk chevaux- 
legerów gwardyi, daje swoje nazwisko rozdziałowi histo
ryi Thiers’a, poświęconemu wojnie hiszpańskiej. 23 biule
tyn armii hiszpańskiej, redagowany pod dyktandem Napo
leona, nazywa ją »la charge brillante s’il en fut«.

Malarze francuscy, jak mój chrzestny ojciec, Horacy 
Vernet, Bellenger, Raffet, malarze polscy jak Suchodol
ski, mój Ojciec, ja i wielu innych, traktowaliśmy ten temat, 
nie mając żadnych danych co do konfiguracyi terenu, jak 
opisy uczestników szarży: Załuskiego, Niegolewskiego, 
Tedwena, Łubieńskiego i innych. Opisy te są bardzo nie
dokładne, wskutek tego każda Somo-Sierra była dotąd 
fantazyą.

Czytałem te opisy w oryginalnych listach, pisanych 
do ś. p. Piotra Michałowskiego, jedynego wówczas bata-
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listy polskiego. Najwięcej mnie przekonał list ś. p. Niego
lewskiego. Powiada on, zapytany listownie, jak mu się 
przedstawiła Somo-Sierra jako pejzaż: »Co do lanszaftu, 
to wiele wmość panu powiedzieć nie mogę, pamiętam, że 
była gęsta mgła, a potem zaczął prószyć pierwszy listo
padowy śnieg — zresztą, wśród trzasku granatów, świstu 
kul, warczenia kartaczy i gęstego dymu z hiszpańskich 
dział, przyznam się szczerze, żem na lanszaft nie zwracał 
uwagi«.

Wysadzali się więc malarze na przepaściste wąwozy 
ze skałami, z których wprost na naszych szwoleżerów 
kamienie i głazy zrzucają geryllasy, na pejzaże raczej do 
turni tatrzańskich zbliżone, jak obraz Verneta, malowany 
dla pułkownika Krasińskiego. Niema jednego, któryby choć 
w przybliżeniu był w zgodzie z rzeczywistością, a moja 
Somo-Sierra, to już chyba najmniej do prawdziwej po
dobną.

To też oprócz na poważne zadanie i możność stwo
rzenia dzieła, które nareszcie byłoby historycznym doku
mentem po tych wszystkich fantazyach malarskich, cieszy
łem się także szczerze na dokładne poznanie tego pamię
tnego pola bitwy.

Cidy konsorcyum zrobiło ze mną kontrakt nota- 
ryalny, gwarantując mi sto tysięcy rubli za panoramę So- 
mo-Sierry, wraz z plastycznym terenem, prosiłem cesarza 
Wilhelma o urlop na czas, potrzebny do studyów przy
gotowawczych i do wykonania samego obrazu. Udzielił 
mi go chętnie, winszując tak poważnego przedsięwzięcia. 
Właśnie w tym czasie wyszła z druku broszura ś. p. je
nerała Puzyrewskiego o szarży pułku szwoleżerów gwar- 
dyi pod Somo-Sierra. Napisana przez znakomitego stra- 
tegika armii rosyjskiej, tętni najżywszym entuzyazmem 
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i podziwem dla ducha, ożywiającego ten wyjątkowy pułk. 
Jenerał Puzyrewski kończy swoją broszurę zapewnieniem, 
że tylko młodzież szlacheckich rodów, mająca cel tak 
idealny przed sobą, jak odrodzenie swej ojczyzny, mogła 
dokonać aktu podobnej brawury.

— »Mówili — pisze jenerał — niektórzy historyo- 
grafowie niechętni Polakom, że w tern piekle Somo-Sierry 
młode rasowe konie chevauxlegerów wściekły się i po
niosły swoich jeźdźców... Dlaczego jednak poniosły ich 
wprost na armaty hiszpańskie!? Konie ponoszą także czę
sto w tył!«

Te zapatrywania jenerała skłoniły mnie do złożenia 
mu wizyty przed wyjazdem do Hiszpanii, aby go prosić 
o radę i o pokazanie croquis całej akcyi, przysłanych mu 
przez sztab jeneralny hiszpański do jego dzieła.

Jenerał przyjął mnie bardzo życzliwie, zazdrościł mi 
mojej podróży, rozmawiając ze mną płynną polszczyzną, 
zaledwie trochę akcentem północno-litewskim zabarwioną. 
Objaśnił mi na planach cały przebieg bitwy tak dokładnie, 
że znalazłszy się w kilkanaście dni potem na polu bitwy, 
mogłem najdokładniej oznaczyć każde stanowisko, czy to 
bateryi hiszpańskich i pułków Palafoxa, czy też poszcze
gólnych oddziałów armii francuskiej.

Z moim kolegą, Michałem Wywiórskim, pejzażystą, wy
jechałem na Paryż do Madrytu. Przy malowaniu Be
rezyny oceniłem wartość Wywiórskiego jako pomocnika 
przy dekoratywnem pojęciu pejzażu. Posiada on w wy
sokim stopniu to, co na dystans szesnastu metrów odle
głości daje złudzenie prawdy. Dokładne odczucie walo
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rów, a zupełne pominięcie finezyi samej techniki i sposobu 
kładzenia plam (main d’oeuvre). O ile ta właśnie technika 
(main d’oeuvre) w mniejszych obrazach daje wartość wyż
szą lub mniejszą pejzażowi, o tyle w panoramie na ten 
dystans przepada zupełnie i chybia celu. Dlatego też zna
cznie dystyngowańszy pejzażysta jak i technik ś. p. Jan 
Stanisławski, był w panoramie nie do użycia, a Wywiór- 
ski w swoim żywiole.

Jeżeli można określić to jaśniej, to porównałbym te
chnikę Stanisławskiego, jako efekt, do skrzypka grającego 
na najcudniejszym Stradivariusie, dajmy na to w sali kon
certowej Albert Hall w Londynie, gdzie kilkanaście tysięcy 
ludzi wygpdnie się zmieści a przestrzeń jest tak wielką, 
że przez najlepsze szklą nie można rozpoznać znajomych, 
siedzących na drugim końcu sali, a technikę Wywiórskiego 
do orkiestry potężnej, choć niższej wartości, w tej olbrzy
miej, jak Colosseum, sali. Stradivariusa nie będzie słychać 
wcale, a orkiestra wypowie swoje.

Wywiórski posiadał przytem rzadkie zalety niezmor
dowanego pracownika i odpowiednie zdrowie i siły. Ma
lowanie panoramy, mającej tysiąc ośmset metrów kwadra
towych (110 m. długości a 17 m. wysokości), jest pracą 
fizycznie ciężką, szczególniej dla pejzażysty. Rusztowania 
ruchome, na żelaznych szynach, toczące się wokoło płó
tna, przez samą swą wysokość dwupiętrowych kamienic, 
chwieją się ciągle. Płótno, choć obciążone wielkimi gła
zami, co kilka metrów usuwa się pod naciskiem szerokich 
pędzli i denerwuje, sprowadzając zawrót głowy. Co je
dnak najwięcej wyczerpuje z sił, to te tysiące schodów 
dziennie, które trzeba na dół i do góry przebywać. Sto
jąc na rusztowaniu, nie ma się wcale odstępu. Aby módz 
ocenić efekt swojej pracy z tego punktu, z jakiego się na
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nią patrzyć będą, trzeba co kwadrans mniej więcej, 
schodzić z rusztowania na dół żelaznymi schodkami, lecieć 
na podium, stamtąd osądzić, czy wykonana przed chwilą 
figura daje złudzenie prawdy, schodzić znowu z podium 
i drapać się na rusztowanie z powrotem.

Żelaznych ścięgien i muskulów potrzeba zaiste, aby 
rok w tych warunkach pracować. Dodać jeszcze trzeba 
zupełny brak wentylacyi. W lecie, bezmiary szkła da
chu rozpalonego słońcem, robią z tego zamkniętego szczel
nie koliska łaźnię turecką, a przeraźliwe piwniczne zimno 
w zimie. Wreszcie trujące wyziewy, szczególniej z po
czątku, gdy niewyschnięte cetnary farb, pełnych kwasów 
ołowianych i cynkowych, parują i wypełniają cały budy
nek. Jedną słabą stroną kolegi Michała była... jakby to 
delikatnie powiedzieć potrzeba podniety sztucznej dla 
zmęczonego organizmu w postaci alkoholu. Parę butelek 
bardzo »dry« szampańskiego wina, dawało mu potrzebną 
energię i wytrzymałość, brak zaś tej podniety sprowadzał 
melancholię, pesymizm, zgryźliwy ton, czarne myśli.

W Paryżu, jadać z Wywiórem na Gare de Lyon (no
wej jeszcze nie było) przez Quai d’Orsay, widziałem jeden 
z najpotężniej a najprościej skomponowanych obrazów 
w naturze. Było to coś tak dobranego jako typy, ruchy 
i tło, a tak monumentalnie silne, jak grupa Rude’a albo 
Carpeaux.

Schodkami kamiennymi od Sekwany w górę stąpa silnie 
i pewnie młody człowiek, zbudowany jak posąg, z małą głową, 
silnym, młodym karkiem, muskularnemi, silnemi ramionami, 
obejmując przytuloną do niego młodą dziewczynę despe- 
ratkę, wyratowaną z topieli. Twarzy dziewczyny nie wi
działem wcale. Zmoczone a rozsypane bujne, ciemne włosy, 
zakrywały jej młodą główkę, drobne, piękne w liniach 
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ciało przez zmoczoną sukienkę modelowało się jak naj
wspanialsza rzeźba, a ociekające wodą fałdy wyglądały 
na bronz. Ze wstydu, czy z desperacyi, wcisnęła twarz 
w pierś szeroką swego zbawcy, a drobnemi dziecinnemi 
niemal ramionami, objęła mu szyję. Jej ruch był kobiecy 
i pełen tak bezgranicznej rozpaczy, jak i ufności w bez
pieczeństwo tego chwilowego schronienia na tej młodej (
piersi. On był uosobieniem siły i młodości, w trzymaniu 
silnemi ramionami ostrożnym i troskliwym, w wyrazie peł
nym współczucia, z jakiem patrzył na tę biedną głowę, 
leżącą pod kaskadą włosów na jego ramieniu, była litość 
i żal. Wszystko razem zaś nad wyraz szlachetne i ludzkie.

*

Ruszyliśmy sudexpressem ku Hiszpanii. Około szó
stej zrana, przyjechaliśmy do Bordeaux. Począłem trząść 
śpiącym Wywiórem, aby szedł ze mną napić się kawy. ö
Gdy przeczytał, że jest w Bordeaux, żachnął się na moją 
propozycyę: »Raz w życiu znajdzie się człowiek w Bor
deaux, a ten mi kawę proponuje!« Wrócił niebawem do 
przedziału obarczony licznemi flaszkami i nieco ułago
dzony. Niestety, niedługo to trwało; rozdrażnienie do
szło wkrótce do ostatnich granic. »Głupi!« (jak twierdził) 
sudexpress, świstał tylko idyotycznie na stacyach takich 
jak Macon, Margeaux, Lafitte i t. d., a za to zatrzymał 
się nareszcie »idyota! gdzie, w Angouleme! — czy kto 
kiedy słyszał o jakiem Angouleme!?«

W Henday kupiliśmy pesetów i wnet w Irun wje
chaliśmy do Hiszpanii.

Od razu różnica ogromna. Stacyjki biedne, po sło
necznej Francyi, jakoś szaro i smutno, napisy tylko noszą 
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pewną cechę rycerskiej gąlanteryi. > Señoras-Caballeros«, 
trochę to inaczej brzmi jak twarde i oschle »Weiber- 
Mánner«. Jedziemy przez Pyreneje; przypominają trochę 
Tatry, tylko Baskowie, których się widzi na stacyjkach, 
jakżeż nie podobni do naszych górali. Zupełnie męski 
chór operetki lwowskiej w Carmen. Czerwone berety, 
pończochy w paski na poprzek i na dobrze okrągłych 
brzuchach szeroki pas wełniany. Małe to i pękate.

O świcie przejeżdżamy przez Escorial: jesteśmy na 
jednem z najwyższych plaskowzgórzy w Europie. Wraże
nie bezmiernego smutku coraz silniejsze, nieurodzajne zu
pełnie ugory jakieś puste, czasem kilkanaście mułów jeden 
za drugim, smutnie patrząc w ziemię, ciągną jakiś dwu
kołowy wóz. Cisza, ani ptaka, ani zająca, horyzonty jakieś 
dziwne, kończące się raptem ciemną sylwetą, za niemi coś 
dopiero w kłębach tragicznych chmur majaczeje, czy to 
góry i śniegi, czy obłoki? Te horyzonty widziałem już na 
portretach konnych Velasqueza. To Kastylia.

Rano byliśmy w Madrycie; zajechaliśmy do Hotel de 
París, na Puerta del Sol (brama słońca). Rzecz prosta, że 
ani Madrytu ani galeryi w Prado opisywać nie będę, za
znaczam moje wrażenia osobiste. Madryt charakteru wy
bitnego nie ma, nie porównać go ani z Toledo, ani z Ka- 
dyksem, ani nawet Pampeluną co do wybitnej couleur 
lócale. Tak samo wielka różnica jest między tragiczną 
i chmurną Kastylią i Aragonią, a slonecznemi prowin- 
cyami południowej Hiszpanii. Zadziwiło mnie jednak i za
imponowało, już w Madrycie, przywiązanie Hiszpanów do 
swojego ubrania narodowego. Ilość surdutów jest mini
malną, wszyscy mężczyźni mają sombrero z wielkim ron
dem, krótki spencerek, szeroki, czarny, wełniany pas i »manta«, 
rodzaj peleryny z ciemnej materyi. Tak samo rządkiem 
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zjawiskiem jest dama w kapeluszu, jak mężczyzna z wą- 
sem, albo jeszcze rzadziej z brodą.

Sala Velasqueza w Prado, sama jedna, wartą jest 
podróży do Madrytu, bo tam się dopiero ocenia należy-

cóż to za portret ! Ten zly i lichy człowiek, z fałszywem 
spojrzeniem i ziemistą cerą wątrobiarza, w tych atlasach 
jasno-różanych, a te arcyksiężniczki, konno, naturalnej wiel
kości. Jedna ładna, wesoła i widać, że z przyjemnością 
patrzyła na Velasqueza, gdy ją malował. Aksamitnem, 
ciepłem spojrzeniem z wysokości konia, obejmuje krąg 
swojego widzenia. Druga skwaszona, sztywna, ledwie, 
że raczy spojrzeć na tego przepysznego caballero, jakim 
był Velasquez. Ta musiała mieć zapatrywania wiedeńskiej 
arystokracyi, do dziś dnia niezmienne: »Er ist kein Ca
valier, er arbeitet«.

Jadąc do Madrytu, spotkałem w moim pociągu członka 
ambasady hiszpańskiej w Berlinie, le marquis de Penalvar. 
Gdy mu powiedziałem, że jadę w góry Guadarramy ro
bić studya na polu bitwy pod Somo-Sierrą, radzi! mi prze- 
dewszystkiem wziąść guide’a mówiącego po hiszpańsku 
i zapasów żywności na cały czas, bo ani mięsa ani na
biału na miejscu nie dostanę, tylko w najlepszym razie 
kartofli, smażonych na oliwie. Polecił mi także markiz za
opatrzyć się w listy żelazne do alkadów miejscowości, 
między któremi przyjdzie mi się obracać, więc do alkada 
z Sepulvedu, do posterunku żadarmeryi w Guadarrama 
i do alkada z Somo-Sierra. Radził mi również, w razie 
jakiegokolwiek zajścia z żandarmami być ostrożnym i nie 
stawiać się ostro: »Car ils ont le coup de carabine facile«.



Guidea znalazłem, polecili mi go w hotelu, natural
nie, on potrzebował być takim źydkiem z Galicyi, z pod 
Jarosławia a nazywał się senor Freund. Zgodziłem go za 
dwadzieścia pesetów dziennie (20 koron), utrzymanie i po
dróż.
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Szło teraz o glejty do władz miejscowych w górach 
Guadarramy. Pojechałem na Calle di Segovia do amba
sady austryackiej.

Wazka, kręta uliczka z raptownymi spadkami. Gdy 
powóz stanął przed bramą, zadnie kola były wyżej od 
progu bramy, przednie znacznie niżej, a konie gubiły się 
gdzieś w dole. Sam pałac ambasady, i to tej właśnie, któ
rej imperium roztaczało swoją potęgę ongi na obie pół
kule, kiedy Kolumb, Vasco de Gama i Pizarro nowe światy 
dla tego imperium odkrywali i zdobywali, jest dziś niepo
zornym budynkiem; ni to klasztor, ni to więzienie. Por- 
tyer także smutny, mówiący tylko po hiszpańsku, gestami 
tylko wskazał mi drogę. Na górze czekała mnie jeszcze 
więcej nieoczekiwana, lecz bardzo przyjemna niespodzianka, 
bo oto cały personal tej ambasady, składał się właśnie 
z dwóch młodych polskich panów: hr. Leopolda Kozie- 
brodzkiego i hr. Ludwika Badeniego. Sam ambasador był 
na urlopie.

Z całą ochotą i uprzejmą gorliwością, zajęli się ci 
panowie sprawą listów żelaznych, zwracając się o nie do 
ministra spraw wewnętrznych. Nazajutrz już opatrzone 
pieczęciami jak się należy, miałem trzy takie glejty do 
każdego alkada osobny.

Przygotowałem nasz rynsztunek malarski, zapasy dla 
Wywióra, Xeresu, Alicante i Madery kilka flaszek (okazało 
się potem, że za mało) i ruszyliśmy koleją do Segovii. 
Gdyby automobile byty wtenczas tak rozpowszechnione 
jak dziś, cala wyprawa byłaby się odbyła nierównie prę
dzej i wygodniej. Musieliśmy bowiem z Segovii wlec się 
cały dzień do Somo-Sierry. Nie byłbym za to poznał tego 
niezwykłego miasta, jakiem jest Segovia, a jakich w Hi
szpanii wiele. W obrębie murów obronnych, częścią jeszcze
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rzymskich, częścią maurytańskich albo z czasów Karola V., 
nagromadzone obok siebie, jakby kto do pudelka to wszystko 
razem powrzucał, rzymskie akwedukty, wspaniałe moszeje 

k z minaretami, renesansowe pałace i domy, w których nie
wiadomo skąd maurytańskie mucharabie zamiast okien. To 
wszystko powiązane ze sobą dziwnymi zaułkami, schod
kami, tajemniczemi jakiemiś przejściami. Nad tern wszyst- 
kiem dominująca skala, na której piętrzy się stary zamek, 
podobny w sylwecie do zamku orawskiego.

Zameczek ten ma swoją tragedyę. Tam nad samą 
przepaścią, w oknie, które do dziś dnia pokazują, dama 
dworu, duegna jakaś młoda, stała, trzymając królewskiego 
infanta. Czy infant był niesforny, czy dama dworu roz
targnioną, dość, źe bęben wypadł jej z rąk w przepaść 
i zabił się, a damie, aby na drugi raz była ostrożniejszą, 
król kazał ściąć główkę.

* Jako przyczynek do cywilizacyi dzisiejszej w Hiszpa
nii i niepojętego zastoju w postępie tego tak bogatego 
i kulturalnego niegdyś narodu, zacytować muszę szczegół, 
prawie nie do wiary.

Gdyśmy z kolei do jakiejś oberży brzęczącym, za
przężonym w pięć mułów omnibusem, zajechali, przeglą
dnąłem nasze zapasy, aby nazajutrz wczesnym rankiem 
ruszyć w góry. Okazało się, źe zapomniałem cytryn i ma
sła. Poleciłem panu Freundowi, aby poszedł szukać tych 
artykułów. Po dość długiej nieobecności, zjawił się pan 
Freund i położył przedemną pakiecik, zawinięty w brudny 
i zmięty papier. Była w nim zielona, podejrzanej czysto
ści flaszeczka z płynem nieokreślonego, brudnego koloru, 
i, jak mi się na pierwszy rzut oka zdawało, pół łokcia 
kiszki wątrobianej (Leberwurst). Było to tak niepodobne 
do cytryn i do masła, po które go posłałem, że nie mo
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głem zrozumieć, co to znaczy. Pan Freund wytlomaczył 
mi, źe w tym kraju cytryn i pomarańcz, nie mogę ich 
dostać w naturalnej postaci, więc przyniósł płynu z solo
nych cytryn. W głowę zachodzę, do czego oni mogą 
używać tego cuchnącego, brudnego i słonego płynu. Za
pach jego był tak wstrętny, źe natychmiast całą flasze- 
czkę wyrzuciłem za okno. Ten leberwurst zaś, to było 
paroletnie masło, szara, brudna jakaś maść w popielatej 
kiszce! W Hiszpani dostać można masła jedynie w tej po
staci (oprócz paru hoteli w Madrycie), służy ono do pie
czenia francuskiego ciasta, zresztą nikt go nie je, wszystko 
się smaży na oliwie.

Z Segovii jechaliśmy na wschód, mając po prawej 
stronie ciągle pasmo gór Guadarramy. Wlekliśmy się ra
czej, nie jechali, mając wóz na dwóch kolach z budą, za
przężony w trzy muły w szydło, na wozie tym były na
sze przybory malarskie i aparaty fotograficzne. Szliśmy 
prawie cala drogę piechotą, co było znośniejszem, niż 
trzęsienie tego wehikułu. Przez cały ten dzień, wlokąc się 
tym wielkim traktem, idącym z Bajonny przez Burgos do 
Madrytu, nie spotkałem ani jednego powozu, ani jednego 
surdutowca, jedynie i wyłącznie tylko chłopów. Kraj smu
tny i jałowy, a im dalej w góry, tern nastrój coraz tra
giczniejszy, dziwne jakieś niby wsie, niby miasteczka o cha
rakterze niepodobnym do żadnych innych, jakby z gliny 
albo ziemi budowane kastele o dziwnych formach, po- 
przyczepiane do skał, albo gór nad wielkimi jarami. Je
dyny kraj, przypominający mi trochę Kastylię, to okolice 
Dniestru, między okopami św. Trójcy a Chocimem, ale 
Podole nie daje tego przygnębiającego jakiegoś smutku, 
czegoś bezpowrotnie minionego.

Wśród tych pól, stojących odłogiem, każdy most
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a nawet każdy mostek jest śladem wielkiego niegdyś do
brobytu i kultury. Oto widzę z daleka wśród ugorów i rzad
kich pól kartofli, jakiś rząd białych, nieruchomych, jakby 
ludzi w turbanach siedzących, albo kóp zboża, nieznanej 
mi może o jasnej słomie jarzyny. Zbliżamy się, i widzę 
pole kartofli, wśród otoczenia murem, o najbogatszym 
wschodnim motywie, rzniętym w kamieniu. Przypuszczam, 
że musial tu być kiedyś cmentarz Maurów.

Widzę całe pasmo Guadarramy. Teraz dopiero je
steśmy na wielkim trakcie idącym z Bajonny do Burgos,

I



na tle złotego nieba granatową sylwetą rysuje się każdy 
szczyt. Na pierwszy rzut oka, obejmując całe pasmo 
wzrokiem, widzę gdzie Somo-Sierra. Tam! Tylko tam, gdzie 
wśród stromych i wysokich szczytów to łagodne zagłę
bienie, tak, to jest jedyne przejście przez Guadarramę i je- 1
dyna droga do Madrytu.

Myśl, że jestem już na tym samym trakcie, po któ
rym legia nadwiślańska i szwoleżery gwardyi tyle razy 
maszerowali, że jestem już blizko tego miejsca o nazwie 
tak popularnej w dalekiej Polsce, napełnia mnie, pomimo 
zmęczenia, doskonałym humorem. A że pragnąłbym i Wy- 
wióra zmordowanego tą całodzienną wędrówką ożywić 
i do mojego diapazonu dostroić, niebacznie prawie cały 
zapas wina oddaję do jego dyspozycyi, pełen otuchy, że 
teraz, kiedyśmy już nareszcie tak blizko celu, wszystko ' . 
będzie dobrze.

O świcie ruszamy już wprost, ku różowym teraz na 
tle oparów szarych i mgieł, górom Gua^arramy, trakt nas 
prowadzi wprost na owo siodełko. Wizye mojej malar
skiej fantazyi zapełniają mi tę drogę, sceny z pamiętników
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Załuskiego, księżnej d’Abrantes (marszałkowej Junot), je
nerała Dezyderego Chłapowskiego, sceny z »Popiołów« 
Żeromskiego tłoczą się i kłębią!... Jesteśmy w wiosce 

> Cerejas (cerises, wiśnie), zgadza się najdokładniej z pla
nem sytuacyi jenerała Puzyrewskiego. Tu był biwak ce
sarza, u wejścia niemal do wąwozu, tu wstąpił tejże nocy 
w służbę przy nim, Kozietulskiego czwarty szwadron 
szwoleżerów gwardyi, zluzowawszy szwadron de gen
darmes d’elite, którzy byli w służbie od Bajonny. Inne 
szwadrony pułku szwoleżerów zostały nieco w tyle, tam ku 
Sepulveda. Tutaj przy ogniach biwaków w zimną noc listo
padową, w mrozie, wionącym od granitowej pustki tak już 
blizkiej, nie jeden z naszych zmówił pewnie »Kto się 
w opiekę« i popatrzał, czy szkaplerza nie zgubił. Łańcu
chy ogni hiszpańskich, ciągnące się po falistościach wzgórz, 
wskazywały dostatecznie, że to, co patrole wywiadowcze 

' meldowały szefowi sztabu Berthier a księciu Neufchatelu,

i



jest prawdą; cała armia Palafoxa czeka na Napoleona 
w Somo-Sierra, a że bronić będzie tego defile z całą za
ciekłością, o tem nikt nie wątpił.

Wychodzimy z Cerejas i wchodzimy do wąwozu. 
Przypomina mi się wejście do doliny Kościeliskiej w Ta
trach. Formacya gór mniej dzika od tatrzańskiej, zato jo
deł i świerków niema wcale, tylko kępki limby, góry za
walone głazami, jałowe jak Czerwone Wierchy. Szosa sze
roka idzie wzdłuż szumiącego górskiego potoku, po pra
wej stronie; przechodzimy mostek kamienny, potok jest 
teraz po lewej naszej stronie. Już wiem! oryentuję się 
teraz doskonale, zaraz będzie drugi most, potok pozosta
nie już zupełnie za nami, a wnet szyja wąwozu rozsze
rzy się w rozległą dolinę. Za drugim mostkiem, tym wła
śnie, na którym stoję, stał szwadron służbowy Kozietul-
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skiego, zasłonięty wystającą skałą od kul działowych i kar- 
taczy, a tu ! w tem tu miejscu, stał cesarz.

Lecę już kłusem, Wywiór za mną, mijamy tę skałę, 
która była bramą tego piekła, i widzimy naraz całe pole bi
twy - szeroka dolina, wznosząca się łagodnie ku szczytowi 
siodła. Oprócz szosy, wszystko zawalone głazami, ani 
kłusem a cóż dopiero galopem tam nie przejedzie.

Droga podobna jak do Kuźnic, ale idzie w za
kosy, wszystko jednak na większą skalę i rozleglejsze. 
Od wejścia do wąwozu aż do szczytu siodła, jest cztery 
kilometry. Szosa jest zamknięta z obu stron murem z gła
zów i obsadzona topolami, widać ją dokładnie całą, po
mimo mgły jesiennej. Podobna błyskawicy piorunu, załamuje 
się parę razy i wreszcie prostą końcową linią strzela wprost 
aż do szczytu. Tam daleko u szczytu siodła, jeszcze ru
dzieją na tle sinych mgieł złotawe sylwety topoli.
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Dochodzimy do pierwszego załamania szosy pod ką
tem prostym. Tu musiała stać pierwsza baterya hiszpań
ska, tu z pewnością, bo osiemset kroków najwyżej odda
loną będąc od szyi wąwozu, mogła zasypywać gradem 
kartaczy wejście na tę śmiertelną arenę, sama zaś nie była 
w rejonie strzałów innych bateryi hiszpańskich.

Jak oni mogli przejechać! Na każdym zakręcie stały 
cztery armaty, szosa niezbyt szeroka, nawet kanonierom 
przychodziło się między osiami przeciskać, aby się prze
dostać do wylotów dział, gdy przyszło je nabijać?!

Ze szosy zeskoczyć nie mogli na łączkę obok, bo 
chociaż tacy jeźdźcy jak oni, przesadziliby ten mur z pe
wnością, to i tak nie mogliby po tych kamieniach i dziu
rach galopować. Zresztą, za tym murkiem, głowa przy 
głowie, klęczeli lub przysiedli geryllasy i rznęli do nich 
siekańcami »a bout portant«, dotykając ich niemal lufami 
karabinów i tromblonów (garłaczy).

Porównując Somo-Sierrę w naturze z płodami ima- 
ginacyi naszej, nas malarzy, co ją chcieli ze swej fantazyi 
odtworzyć, wygląda dla nie-źolnierza bardzo niewinnie, 
niema ani przepaści ani jarów. Natomiast z punktu wi
dzenia żołnierza i jeźdźca, musialo to być wprost piekłem.

Ten nasz samotny szwadronik (136 koni), zmuszony 
pędzić, co koń wyskoczy, po wytkniętej jedynej drodze, 
na którą koncentrycznym ogniem bija wszystkie armaty 
Palafoxa, zmiatając wszystko krzyżowym ogniem, to gor
sze, niż skały i przepaście. A przecież to jeszcze nie 
wszystko, bo defilowali marsz marsz wśród rotowego 
ognia przyczajonych, pod osłoną kamiennego murku, geryl- 
lasów, a co kilometr barykada z armat, zamykająca szczel
nie szosę, a ziejąca ogniem kartaczy.

Zwracamy się z szosą na lewo ku jarowi skalistemu,
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jakby wejściu do innej ważkiej dolinki. U jej wejścia parę 
nędznych, kamiennych lepianek, pokrytych dachówką, to 
Sepulveda Vilha. Szosa do nich nie dochodzi, ale raptem 
zwraca się teraz, jak strzelił, prosto w górę. Tu musiała 
stać druga baterya, tu padl koń pod Kozietulskim, tu naj
więcej padlo naszych. Jeszcze dwie baterye. Te miały na
szych długo na celu, ze dwie i pół minuty, licząc że 
szwadron, pędząc marsz marsz pod górę, robił siedemset 
kroków na minutę, a na wycięcie obsługi przy przesa
dzonych bateryach potrzebował pól minuty. Armaty mieli 
wycelowane z góry, żaden myśliwy na stanowisku, tak 
pewnym nie mógł być nigdy zwierzyny, bo wyjść może 
na prawo albo na lewo od niego. Kanonierzy Palafoxa 
wiedzieli, że tylko po szosie nieprzyjaciel ku nim postą
pić może. Potrzebowali tylko lonty do zapałów przyłożyć.

Dochodzimy do szczytu, do ostatniej bateryi, stoi 
tam parę dziwnych budynków z szarego kamienia. Stare 
one bardzo, widziały z pewnością »la charge brillante



nęła, albo przy poległych swoich koniach zaścieliła szosę. 
Tu wobec tych smutnych starych ruder kamiennych, 
Niegolewski, jedyny jeszcze oficer, z tymi siedmioma źy- 
jącymi szwoleżerami padł z koniem, a gdy leżał pod
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nim, dostał od rozwścieczonych klęską uciekających ge- 
ryllasów szesnaście pchnięć bagnetem. W kilka minut po
tem, tu w tern samem miejscu, zbroczony krwią, podtrzy
mywany przez swoich żołnierzy, widział jak przez mgłę, 
że biała ręka w szarym rękawie, zbliża się do jego pokłu
tej piersi i kawalerski krzyż legii honorowej na niej przypina.

Stanąwszy na szczycie siodełka, widzi się teraz szosę, 
łagodnie sunącą ku dolinie, ku Madrytowi.

Wywióra trapi pragnienie, w gorączce i podnieceniu 
przelecieliśmy te cztery kilometry pod górę, a wóz nasz 
na dole, przy tym mostku, na którym cesarz czekał, aż 
umilkną armaty. Wywiór po raz pierwszy od wielu lat 
decyduje się z niesmakiem na »gęsie wino«.

Właśnie tuż obok szemrze górski strumyczek i ścieka 
jakaś woda aż biała od piany. Wywiór na wodzie się nie 
zna, nie dziwi go ta piana niezwykła, pochyla się i pije, 
wnet zrywa się jednak, spluwając z obrzydzeniem. Były 
to mydlmy; parę metrów wyżej, dwie señoritas prały ja
kieś brudne szmaty. Wywiór do śmierci pozostanie w prze
konaniu, że woda, przed którą go instynkt zawsze tak prze
strzegał, musi mieć koniecznie smak mydlą.

Wracamy do naszego wozu, pan Freund tymczasem 
przygotował śniadanie. Wywiór wypił wszystko, co było 
do wypicia, aby smak »wody« zapić, i powoli udobruchał 
się nieco.

Wybraliśmy miejsce na »podium«, to znaczy punkt, 
z którego patrzący na panoramę, będzie widział i wylot 
szyi, z którego, wobec milczącej już bateryi pierwszej, ru
sza sztab cesarza szosą naprzód. Ja moją kompozycyę już 
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widzę. Dwóch szaserów konnych gwardyi poprzedza ce
sarza i jego świetny sztab. Równocześnie an pas gymna
stique walą się pułki piesze woltyźerów i fizylierów fran
cuskich na prawo i na lewo od szosy. Obok podium tuż 
będzie pierwsza baterya. Armaty krwią zlane, szwoleźery 
i ich konie w furyi natarcia powbijały się między armaty, 
w ostatniem tchnieniu jeszcze sięgając kurczowym odru
chem za zdobyte armaty... Cicho naraz w tern strasznem 
piekle... Szwadron, z którego ledwie połowa jeszcze źyje, 
zakręcił teraz marsz marsz ku drugiej bateryi, tam najstra
szniejsza czeka go hekatomba... Hrabia Segur, przyjaciel 
Polaków, adjutant cesarski, widząc tę szarżę jedyną, nie 
wytrzymał, sadzi z ordynansem swoim za bohaterskim 
szwadronem... Widzę majaczące w oddali dalsze baterye, 
gdzie kanonierzy z zapalonymi lontami czekają, aż z za
krętu ukaźe się resztka szwadronu, już tylko kilkunastu.

W kilka minut po nich zabrzmią trąbki pozostałych 
szwadronów nieśmiertelnego pułku lekkokonnego gwardyi«. 
Nie ich wina, że szwadron Kozietulskiego wyciął co było 
do wycięcia i zdobył wszystkie armaty, a oni jak i kawa- 
lerya gwardyi francuskiej, pojada już wolną drogą.

Rozpoczynamy studya terenu. Wywiór jest nieoce
niony, robota idzie w nastroju przedziwnym... Wiem na
reszcie, jakim jest »wąwóz« Somo-Sierry.

W żadnym języku europejskim niema słowa, odpo
wiadającego francuskiemu »défilé«. Właściwie znaczy to 
przejście, które nie pozwala oddziałom poruszać się ina
czej jak bardzo ważkim frontem. Historyografowie Somo- 
Sierry, przetlómaczyli to na »wąwóz«. Wąwozem w Somo
sierra jest tylko krótka gardziel górska u wejścia, a ta 
wcale przez Hiszpanów nie była obsadzoną. Najstraszniej
szym défilé«, czyli wąwozem była tutaj ta szosa, otoczona 
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murem, wśród łąki, zawalonej głazami, na jakie dwa kilo
metry szerokiej.

Wywiór pracuje, fotografuje, obaj nie tracimy czasu. 
Przybijam obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej na sta
rej topoli tam, gdzie stała druga baterya. Hiszpanie go 
nie tkną z pewnością.

Widzę jednak, że Wywiór rozdrażniony i, jak motor 
w automobilu, gdy dopływ benzyny za mały, zaczyna 
prychać i kichać, tak i on zaczyna być przykrym i ner
wowym. Niema nic do picia, te mydliny sprawiły, że 
wszystko poszło. Skądże ja mu tu dostanę wina w tern 
pustkowiu!

A dogodziłbym mu z duszy serca, bo kochany Mi
chałek pracuje jak koń i znakomite studya wali jedno po 
drugiem.

Z za zakrętu drogi wyłaniają się ogromne uszy, za 
niemi jeden, drugi, trzeci, czwarty muł, za mułami wresz
cie ukazuje się i wóz na dwóch ogromnych kołach, na nim 
leżą wory skórzane, ale jakieś okrągłe jak dynie. Dwóch 
caballeros idzie obok. — »Buonas dias!« — Pan Freund 
zaczyna z nimi pogawędkę. Wino wiozą! Wino krajowe 
»rioja« (riocha) się nazywa. Rzeczywiście w tych worach 
coś bulgocze. Wywiór zbliża się z rozjaśnionem obli
czem. Jeden caballero uderza z pod spodu pięścią w wór, 
przedtem wyjąwszy drewniany czop; ukazuje się ciężka, 
gęsta, czarna ciecz. Ale Wywiór przywarł już do tego 
otworu ustami...

— Wojtek, skosztuj, doskonałe.
W znakomitych ilustracyach Gustawa Dore do Don 
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Quichota, widziałem takie worki z winem. Nie powiem, 
żeby to ponętnie wyglądało.

Gdy przyszło do zapłaty, caballeros nie chcieli ani 
centima przyjąć, zaledwie dali się papierosami poczęsto
wać. Wywiór jednak kupił sobie jeden wór pełny i z tro
skliwością, trzymając go na kolanach, zabawiał się nim aż 
do Segovii.



I

♦

STUTTGART

PRZYIAZD CESARZA
* FRANCISZKA JÓZEFA I. DO BERLINA



STUTTGART — KARLSRUHE.

Zaproszony zostałem, z rozkazu cesarza Wilhelma II., 
na wielkie manewry cesarskie, idące od Metz aź do Karls
ruhe. ,Z punktu administracyjno-organizacyjnego stanowi
sko moje w tych okolicznościach było zawsze tern samem, 
co attachés militaires obcych państw. To znaczy, że by
łem gościem cesarza, jak oni, źe jak każdy z nich, mia
łem dworski powóz do mojej dyspozycyi, najwspanialsze 
kwatery w pierwszorzędnych hotelach, konia służbowego 
(oprócz mojego własnego), ordynansa, i codzien, jeżeli nie 
byłem przy stole cesarskim, bardzo wytworne jedzenie 
i picie z tą interesującą grupą ludzi inteligentnych i wy
kształconych rozmaitych nacyi i różnych ras. Większość, 
to moi dobrzy znajomi, paru między nimi miałem przy
jaciół, niechętnego wogóle, zdaje mi się, żadnego. I nic 
w tern dziwnego; les attachés militaires, siedzący dziś przy 
wspólnym stole biesiadnym, są elitą młodszych oficerów 
jeneralnego sztabu, powołani z pewnością do odegrania 
wybitnych ról przy najbliższej okoliczności. Uprzejmy są
siad dzisiejszy przy stole cesarza Wilhelma II., może być 
jutro przeciwnikiem. Sympatyczny i wesoły jenerał Pru- 
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dente był w najlepszym stosunku z młodszym od siebie 
oficerem kozaków sułtańskich, Enver Bey’em. Dziś obaj 
w Trypolisie dokuczają sobie jak mogą. Pułkownik japoń
ski, także wesoły i jowialny, bawiąc się uprzejmą konwer- 
sacyą z pułkownikiem jeneralnego sztabu rosyjskiego, księ
ciem Engalyczew, może nawet przy całym swoim sprycie 
nie przypuszczał, że tak wkrótce wojna, i to tak straszna, 
wybuchnie na Wschodzie. Ci dwaj przepyszni Anglicy 
»royal dragoons« zginą niebawem obaj w Transvaalu, je
den pod Ladysmith, drugi pod Kimberley. Ta niepewność 
najbliższej przyszłości, niemal pewność spotkania się w tak 
innych warunkach, charakteryzuje taką grupę cudzoziem
skich oficerów wyrafinowaną kurtoazyą, pokrywającą nie
dowierzanie i trzymanie się w nieufnej ostrożności. W tę 
atmosferę antagonizmów różnych ras i różnych narodo
wości i antypatyi rasowych lub politycznych wnosiłem 
element międzynarodowy, element kojący i cywilizujący. 
Na polu sztuki wszystkie nacye mogły się spotkać bez 
obawy wypowiedzenia nierozważnego słowa lub zdania. 
Illustrowalem na poczekaniu wydarzenia dnia, chowano je 
sobie na pamiątkę. Jeden z tych rysunków dotknął podo
bno księcia Henryka Pruskiego, wielkiego admirała; nie 
wierzę w to, bo nie byłby tak rozumnym człowiekiem, 
jak jest, gdyby to było prawdą.

Było to na innych manewrach pod Szczecinem. Eska
dra wojenna zbliżyła się do brzegów, a że manewry były 
pół lądowe, pół morskie, więc oficerowie marynarki prosili 
o pozwolenie przypatrywania się manewrom armii lądowej. 
Admirał wielki, ks. Henryk pozwolił, a cesarz kazał dać 
tym kilkudziesięciu oficerom konie żołnierskie, wybrane 
z najspokojniejszych. Myśl była pełną życzliwości fur die 
kónigliche Marine, ale jakżeż straszną w swoich skutkach.



Nie zapomnę tej sceny nigdy, bo jako tragikomizm prze
szła wszystko, co kiedykolwiek widziałem.

Na grupę naszą cudzoziemskich oficerów, prawie sa
mych doskonałych jeźdźców, jadących sobie spokojnie, 
zbliża się z przerażającą szybkością tuman piasku, w któ
rym majaczeją dziwne sylwety, ni to jeźdźców ni koni, 
do centaurów tern mniej podobne. Słychać tętent i sa
panie oszalałych koni... Na nich w pozach nieprawdopo
dobnych oficerowie marynarki, jedni bez czapek, inni je 
mają poprzekręcane i, trzymając się czego mogą z despe- 
racyą, a przedewszystkiem ściskając konie łydkami, co je 
jeszcze więcej wścieka, pędzą jak wicher. Jedni obu rękami 
obejmują konie za szyję, inni wpili się rękami w czub 
i grzywę, a wszyscy potraciwszy strzemiona, które latają 
i bija po łopatkach i zadzie biedne koniska, cudem jeszcze 
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się trzymają. Co chwila jeden z koni pozbywa się niemi
łego ciężaru. Miny naturalnie przerażone. Rozstąpiliśmy się 
przed tą szaloną kawaleryą, ale wieczorem kursował mój 
rysunek, pod tytułem: »die Attaque der Kônigl. Marine, 
bei Stettin«, pomiędzy cudzoziemskimi oficerami. Doszedł 
potem naturalnie do rąk ks. Henryka.

Sądzę, że pułk najświetniejszej kawaleryi, na okręcie 
przy wzburzonem morzu, byłby jeszcze bogatszem polem 
w komizm.

Powracając do grupy cudzoziemskich oficerów, to ob
cując z nimi, ocenia się jeszcze więcej, niż kiedykolwiek, 
jak dobre wychowanie ułatwia egzystencyę nieraz nawet 
w trudnych sytuacyach. Pamiętam, że gdyśmy razem sie
dzieli przy obiedzie w Stuttgardzie, tego dnia właśnie 
miał zapaść drugi wyrok w sprawie Dreyfussa. Sprawa 
ta jest niemiłą oficerom francuskim, a hrabia Foucauld, fran
cuski pułkownik jeneralnego sztabu, był przez nas wszyst
kich wielce szanowany i ceniony. Wiemy wszyscy, że wie
czorne gazety niebawem się zjawią i że przepełnione będą 
ostatnim aktem tej niesmacznej historyi, że trudno będzie 
uniknąć na ten temat konwersacyi i dyskusyi. 1 oto major 
badeński, nasz »guide«, znalazł sposób radykalny, pody
ktowany mu może nie tylko przez dobre wychowanie, 
ale i pewną dystyngowaną delikatność; wydał rozkaz służ
bie, aby wcale tego wieczoru nie przynoszono dzienników 
do wspólnej sali, służącej nam za fumoir. Kto je pragnie 
czytać, ten może je mieć w swoim pokoju.

Oficerowie cudzoziemscy dopuszczani są do tych wiel
kich jeneralnych prób, jakimi są właściwie takie manewry, 
tylko warunkowo.

Bo chociaż celem manewrów jest wypróbowanie, jak 
w wojnie funkcyonować będą, czy to nowe środki ko-
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munikacyjno -transpor
towe, jak automobile 
wywiadowcze, jak ba
lony i aeroplany, a mi- 
traliezy i szybkostrzel
ne działa, jako broń, 
to wiele jednak jest je
szcze innych kwestyi, 
czy to nowego regula
minu, czy też mobili- 
zacyi, które dla obcych 
mają pozostać tajem
nicą. Dlatego to cu
dzoziemscy oficerowie 
mają swego przewo
dnika, starszego, wy
trawnego oficera, ten

im pozwala oglądać tylko to, co chce, aby oni widzieli. 
Znajdzie się nieraz tu i owdzie niesforny a ciekawy ofi
cer, który odbiwszy się od grupy, udaje potem zbłąkanego 
i wałęsa się wszędzie, gdzie nie trzeba, ale taki więcej nie 
będzie proszony.

Naturalnie, że nie stosowało się to do mnie, nie by
łem nigdy niczem więcej, jak niezłym oficerem i komen
dantem szwadronu, wszelkie jednak głębsze zagadnienia 
strategiczno-taktyczne byłyby dla mnie niezrozumiałe. Zre
sztą gdy tylko barwna grupa cudzoziemskich oficerów zja
wiała się na terenie bitwy, to natychmiast od widocznego 
zdała po sztandarze cesarskim (Reichspannier) sztabu ce
sarza, oddzielała się sylwetka, wyrywającego ku nam jeźdźca, 
wołającego z daleka: »Herr von Kossak, bitte zu Majestät«. 
Na co, poprawiwszy łuski od czapki pod brodą i szabli, 
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aby nie latała, puszczałem moją irlandzką klacz »marsz, 
marsz« i zostawałem już w świcie cesarza.

Miałem zawsze własnego konia (ja jeden tylko) po
mimo, źe jak wszyscy, miałem także przydzielonego sobie 
konia służbowego. A choć to było połączone z kosztami, 
nie mogłem sobie z wielu względów tej satysfakcyi od
mówić.

Przedewszystkiem dlatego, źe jeżdżąc z cesarzem, który 
nie zna innej »allure«, jak stęp albo marsz marsz, w czem 
podobny ma gust, jak Napoleon I., potrzebowałem konia, 
któryby nadążył doskonałym, importowanym koniom ce
sarza. Cesarz jeździ ostro i jedzie na wszystko, skacze 
nieraz przez rowy i ploty, na którychby nierasowy koń 
utknął albo się zwalił. Z pobudek estetycznych także, gdy 
się bowiem używa służbowego konia, to razem z pruskim 
rynsztunkiem i ciężkiem żołnierskiem siodłem, odpowie- 
dniem do ciężkiego wyekwipowania pruskiego jeźdźca. Do 
munduru lekkiej par excellence jazdy austryackiej należy 
bezwarunkowo wysoka idealna węgierska kulbaka, dająca 
zupełnie inne wrażenie tej niezrównanej sylwety naszego 
kawalerzysty.

Cesarz Wilhelm, śledząc z największem zainteresowa
niem przebieg manewrów, biorąc nawet czasem sam w nich 
udział, czy to prowadząc większe masy kawaleryi do ataku, 
albo piechoty do szturmu, nie przestaje pomimo to od
czuwać bardzo żywo malowniczości pojedynczych epizo
dów. Usposobienia wyjątkowo ekspanzywnego, uczuwa 
naturalną potrzebę dzielenia się swemi wrażeniami z kimś, 
co je równie czuje, jak on sam.

Najpiękniejsze zestawienie kolorowych pruskich puł
ków, czy to w tumanach gorących kurzów, czy też na 
przepysznym dywanie wrzosów magdeburskich, nie roz
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czuli ani szefa sztabu von Schlieffen, ani ministra wojny 
von Bock und Pollack; oni co najwięcej zauważą, że od
wodowe szwadrony wzięły nieco za daleki dystans od 
swojej dywizyi.

Ale tam na horyzoncie widać grupę cudzoziemskich 
oficerów, Kossak tam jest, z nim się tym pysznym bata
listycznym obrazem podzielić można... Za chwilę przed 
tę grupę przypada jeden ze świetnych adjutantów i salu
tując, wola: »Herr Oberlieutenant von Kossak, bitte zu 
Majestät«.

Majestat bywa jednak czasem zly, a że wszystkie 
uczucia i wrażenia u niego są zawsze do wyższego dia-
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pazonu dostrojone, niż u. zwykłych śmiertelników, więc 
gdy jest zly, to już tak, źe mu się cala twarz zmienia. 
Przypominam sobie jeden epizod. Cesarz by! wtenczas 
w fatalnym humorze, nawet ja nie byłem przez cały dzień 
do niego powołany. Tego dnia malarskie wrażenia musiały 
ustąpić zupełnie wobec katastrofy taktycznej, nie wiem, 
z czyjej winy powstałej.

Było to także podczas tychże wieikich manewrów 
między Metzem a Stuttgartem. Czas był okropny, parę 
dni lało jak z cebra, a wojna w błocie i do tego w gó
rach nie należy do wielkich przyjemności. Jednym korpu
sem dowodzi król wirtemberski, drugim jenerał von Fal
kenstein. Rano, godzina 4-ta, połowa września, więc jeszcze 
noc ciemna. W pysznym Hotel Marquardt w Stuttgardzie 
doskonały angielski breakfast, przygotowany dla naszej 
kompanii cudzoziemskiej. Powozy z zaświeconemi latar
niami mają nas wieźć do miejsca, o kilkanaście kilometrów 
oddalonego, gdzie na nas czekają nasze konie. W każdym 
powozie (bo nimi wracać także będziemy) kosz z prowian
tami: sandwiche z ozorem, pasztetem i t. d., wino białe, 
wino czerwone, piwo, cygara, papierosy, zapałki!

W cichym, uśpionym Stuttgardzie reflektory latarni 
odbijają się długiemi smugami w biocie, rozpaczliwy ka
puśniaczek siąpi, psi czas! Jedziemy. Jedziemy tam ku bi
twie, troską moją jedyną, czy aby tylko ordynans okrył 
ciepłym kocem moją klacz.

Jadę naturalnie z kochanym moim szefem, hrabią 
Stürghk’iem, majorem jeneralnego sztabu (dziś, gdy to pi- 
szę, jenerałem dywizyi w Krakowie), a attache wojskowym 
przy ambasadzie austryackiej w Berlinie. Każdego dnia 
przynoszono każdemu z nas karty sytuacyjne z zaznacze
niem pozycyi, na których czerwona i niebieska armia no-
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cowały. Wszyscy ci panowie w powozach przy latarniach 
studyują bardzo sumiennie, jak się obecna sytuacya przed
stawia.

Ale co to jest? Od pewnego czasu widzę ciągle od 
strony pola bitwy w rejonie światła latarni powozowej 
skulonych od zimna żołnierzy w płaszczach z podniesio
nymi kołnierzami, ciągnących za sobą jakieś smutne i zmar
nowane konie. Każę zwolnić stangretowi, wychylam się 
z pod kapoty powozu... To badeńskie dragony, brygada 
mego przyjaciela Longchampsa, bohatera z pod Custozzy, 
jeden pułk niebieski z czarnymi wyłogami, drugi także nie
bieski, ale z żółtymi. »Sie Wachmeister, was ist los? ist 
die Brigade ausser Gefecht gesetzt?« — »Ach ne! Herr 
Oberleitnant, det sind nur marode Pferde«. (Panie wach
mistrzu, co to się stało? czy brygada wykluczona z akcyi? 
(co znaczy wybita do szczętu). Ach nie, panie nadpo- 
ruczniku, to są tylko słabe konie). Przyznaję, że mnie to 
zdziwiło, tyle koni maroderów z jednej tylko brygady i to 
w pokoju — co to będzie na wojnie? Ileż razy potem, 
widząc nasze galicyjskie pułki w stokroć gorszych warun
kach znoszące znoje i marsze, ten brak wody we wschodniej 
Galicyi, tak straszny przy upałach wrześniowych, z fanta- 
zyą i werwą, wspominałem potem tych badeńskich zgnę
bionych dragonów.

Mijamy placówki i wedety, niebo szarzeje, ale nikle 
ognie, przy których placówki (Feldwache) drzemią, jeszcze, 
choć deszczem zalewane, świecą. Widzę nędzę żołnierską 
jak na wojnie. W błocie, przytuleni do siebie, z kołnie
rzami tak podniesionymi, że tylko pikelhaubę widać, leżą, 
jak trupy zmoczone, dragoni. Konie ze spuszczonymi łbami 
drzemią także, a deszcz spływający im po czołach, ścieka 
pod oczodołami strugą, jak gdyby płakały nad swoją dolą.
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Świt! Na zupełnie bezkolorowej szarzyźnie deszczu 
i zamglonego horyzontu majaczeje ciemna jakaś plama, 
także nieruchoma »das Pferde Kommando«. — Są nasze 
konie, lecę do mojej klaczy, po ciemku ją poznaję, w tej 
grupie niema takiej drugiej. Pięknie okryta kocami, nawet 
kaptur dali jej na głowę, rozumne jej oczy dawno mnie 
spostrzegły, teraz cieple, aksamitne chrapy szukają cukru 
w ręku... Pamiętałem o twojej słabostce jeszcze przy śnia
daniu, kochany towarzyszu... (Na fotografiach jestem je
szcze na węgierskim, siwym koniu, także moim własnym, 
Sweatheart była gniada hunterka, niezwykłej piękności 
i chodów, wróciła ze mną do kraju, a gdy przyszła sta
rość i reumatyzmy, nabył ją ode mnie na matkę do stada 
hr. Adam Zamojski. Na konkursie koni myśliwskich w Bel
fast, w Irlandyi, dostała premię).

Nasz major badeński już siedzi na koniu, jedziemy 
za nim. Konie rade, że się wygrzeją, parskają i idą raźno.

Batalia jakaś niedaleko, terkotanie mitraliez, armat nie 
słychać, mijają nas oficerowie jeneralnego sztabu, ale za
aferowani jacyś. Jak na manewry, to twarze ich zanadto 
niespokojne i stroskane. Uważam, że i nasze strategiczne 
powagi, jak hr. Stiirghk, lir. Foucauld i jenerał Prudente 
gorączkowo karty studyują i szepcą do siebie, jak gdyby 
zbici z tropu. Co chwila pytają dowódzców pojedynczych 
oddziałów: »Pardon, Herr Kamerad, welche Division?«, 
usłyszawszy odpowiedź, z jeszcze większem zdziwieniem 
do kart powracają.

Bawi mnie ich niepokój. Co do mnie, to nie czuję 
żadnego, siedzę na jednym z najlepszych, najszlachetniej
szych koni, na jakich w życiu siedziałem. Klacz w dosko
nałym humorze, mój płaszcz ułański nieprzemakalny zasła
nia nas prawie oboje... a czy to taka albo inna brygada!...



Mijamy jakiś lasek, gwar wojenny coraz bliższy, ale 
jakiś bezładny. Wyjeżdżamy na szczere pole, szare, z ma
łymi pagórkami. Na tle szarego nieba, jak fotografia, szara 
grupa jeźdźców, nad nią sztandar. To »Majestät« stoi na 
niedalekim pagórku. W tej samej chwili jeden ze szarych 
jeźdźców oddziela się i rznie marsz, marsz ku nam... Po- 
znaję po pięknem siedzeniu i smuklej postaci... To eksce- 
lencya von Plessen, jenerał-adjutant cesarza, z którym cala 
moja berlińska karyera od początku do końca jest ściśle 
związaną.

Nasz major prosi nas, abyśmy zostali w miejscu, sam 
zaś rusza kłusem ku ekscelencyi.

Chwila rozmowy, major badeński podkręcając wąsa 
i trochę uśmiechnięty (zawsze to przyjemnie, gdy buta pru
ska czasem po nosie dostanie) oświadcza nam: Meine Her
ren, Seine Majestät wünschen, die Herren Fremdheerlichen- 
Officiere möchten sofort nach Stuttgart einrücken und 
drei Tage lang auf dem Manövergelände nicht erscheinen«. 
(Jego Cesarska Mość życzy sobie, aby panowie oficerowie 
cudzoziemscy powrócili do Stuttgardu i przez trzy dni 
na polu manewrów się nie pokazali).

PAMIĘTNIK 15
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Niebawem dowiedziałem się, że zjawiliśmy się na 

polu bitwy właśnie w chwili, gdy cesarz zirytowany w naj
wyższym stopniu (nie bez racyi zaiste), przekonał się, że 
oba korpusy przeszły kolo siebie; zaledwie musnąwszy się 
prawemi skrzydłami, poszły dalej się szukać; spotkanie więc 
mogłoby nastąpić dopiero po okrążeniu całej kuli ziemskiej.

Było to kompromitacyą służby wywiadowczej, patroli 
i »eclaireur’ów«, a dla cesarza bardzo zrozumiale przy- 
krem. Cesarz chciał zapewne tern odesłaniem nas do domu 
ukryć przed nami to, co się stało, ale za późno. Nasi 
wielcy strategicy już jadać przeczuwali, że jakaś konfuzya 
nastąpiła.

** *

Podczas tych manewrów był cesarz gościem króla 
wirtemberskiego w Stuttgardzie, W. Ks. Badeńskiego zaś 
w Karlsruhe. W obu rezydencyach były ex re pobytu tego 
potężnego władcy i gościa obiady i przyjęcia.

Co mnie na obu tych dworach uderzyło, to zupełny 
brak nie tylko ładnych, ale nawet młodych kobiet. Stare 
Cafe-Tanten, cerujące skarpetki des Herrn Gatten, nie ró
żniące się niczem zupełnie, gdy je w parku stuttgardzkim 
nazajutrz po balu ujrzałem, od jakiejkolwiek Frau Doktor, 
albo Frau Assessor. Wogóle zrobiły te dwory na mnie 
wrażenie zasklepionych jakichś partykularzy, nie mających 
ani racyi bytu, ani przyszłości.

Nie wiem co w tern prawdy, ale król wirtemberski 
podobno boi się w nocy strachów i jest z tego powodu 
bardzo nieszczęśliwy (wygląda rzeczywiście niewyspany). 
Królowa musiała być bardzo piękną; jej noce, jak szczę
śliwe narody, nie mają historyk Króla widziałem w wa
runkach rzeczywiście nie nadających się do podniesienia
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majestatu. Deszcz lał tego dnia jak z cebra; czekamy na 
małej stacyjce na odjazd ekstracugu dla nas zestawionego. 
Po błocie kłusuje kilku przemoczonych, jak kury, jeźdźców, 
na czele gruby, stary jegomość, z siwiejącą, dużą brodą 
sapeur’a i... w huzarskim pruskim, dość operetkowym koł
paku. Chociaż jest w swojem królestwie, gwiazda cesarza 
Wilhelma gasi go tak, że mało kto nawet salutuje, paru 
obdartusów zmoczonych i skulonych, jak na pańszczyznę 
zawołało bez przekonania: lioch! hoch!, a majestat zmo
czony poklusował dalej.

W. Książę Badenski, młodszy znacznie, z kwadratową 
szczęką i twardym wyrazem oczu, nie robi sympatycznego 
wrażenia. To też żona się z nim rozwiodła i wyszła za 
W. Ks. Cyryla.

Przez te parę dni bezczynnych w Stuttgardzie zwie
dzaliśmy osobliwości miasta. Są one dość jednostronne, 
bo gdy się zobaczyło sławny »parc aux cerfs«, a raczej 

parc aux biches« dziadka dzisiejszego króla, to się wi
działo wszystko. Bezsprzecznie zabawniejszym tnusiał być 
Stuttgart ówczesny od dzisiejszego, ale trudno w to uwie
rzyć, widząc dziś to miasto śpiące, pozbawione jakiego
kolwiek życia, a pełne starych bab, robiących szydełkowe 
roboty i uroczystych, jak z Simplicissimusa wyjętych »Herr 
Professor«. Pawilony faworyt królewskich w ślicznym parku 
królewskim, pełne portretów ładnych kobiet i obrazów, na
leżących raczej do kategoryi »de l’Art Polisson«, robią 
przygnębiające wrażenie trupa ładnej, młodej kobiety, ubra
nej z wyrafinowaną kokieteryą.

*
* *

W Stuttgardzie miałem sposobność przekonania się, 
jak rozkazy cesarza w najmniejszych drobiazgach są skru- 

15* 
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pulatnie wykonywane. Spotkawszy na balu dworskim kilku 
bliższych znajomych oficerów z korpusu gwardyi z Ber
lina, zdemoralizowani widokiem zwiędłych biustów tej sta
rożytnej kolekcyi (w obronie prawdy wyznać muszę, że 
kobiecość miała jednakże jedną reprezentantkę i to nie
zwykłej urody i postawy, ale jedną tylko jedyną księżnę 
Egon Furstenberg z Donau-Eschingen), zdecydowaliśmy 
wynieść się z balu i iść na szklankę wina. Zaprosiłem ich 
do mojego hotelu.

Poszło wiele butelek najlepszego wina szampańskiego, 
gwardya piła na umór. W myśli obliczałem, że rachunek 
będzie poważny. Wreszcie przyszła pora upomnienia się 
o niego. Za chwilę zjawia się sam > manager« hotelu 
i przepraszając, oświadcza, że ma najsurowszy zakaz któ- 
remukolwiek z gości cesarza przedstawiać jakikolwiek ra
chunek. Tłómaczę mu, że to bardzo pięknie, o ile to do
tyczy mojej wyłącznie osoby, w tym wypadku jednak ci 
panowie nie są gośćmi cesarza, ale moimi i stanowczo 
proszę o rachunek. Mija chwila, z »managerem« przycho
dzi sam dyrektor i prosi mnie na wszystko, abym się nie 
upierał, bo gdyby hofrath, mieszkający w tym hotelu, spe- 
cyalnie delegowany do przestrzegania przepisów cesarskich 
w tych kwestyach, o tern się dowiedział, nigdyby więcej 
goście cesarza w tym hotelu nie byli ulokowani. Nolens 
volens musialem ustąpić.

Podróżowałem czasem z cesarzem jego własnym po
ciągiem. Pociąg składa się z czterech długich Pullmann’s 
cars, białych do połowy, ciemno niebieskich od dołu. Je
den dla cesarza, jeden dla świty, jeden jadalny, czwarty
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dla służby. Wyjeżdża się zwykle ze stacyi Wildpark (zwie
rzyniec) w Potsdamie, służącej tylko cesarzowi, podobnie 
jak i w Schónbrunnie pod Wiedniem, gdzie cesarz Fran
ciszek Józef swój własny, mały dworzec posiada. Pamiętam, 
raz wczesnym, majowym rankiem, pełnym rosy i kwiatów, 
wyjeżdżaliśmy z cesarzem na paradę królewskich ułanów.

Cesarzowa z córką przyszła odprowadzić cesarza na 
ten mały dworzec wśród zieleni potsdamskiego parku. 
Świtą (więc i ja), w pełnej paradzie byliśmy już na pero
nie. Wszedłszy do wagonu, który mi wskazano, ujrzałem 
na jednych drzwiach bilet: »Hofmaler v. Kossak«.- Był 
to zwykły kompartyment sypialnego wagonu z toaletą. 
Wiedząc, że mamy do Hannoweru kilka godzin jazdy, 
zdjąłem obcisłą ulankę i paradną czapkę, a naciągnąłem 
bluzę i przywdziałem czarną furażerkę austryacką.

Właśnie kamerdyner cesarski obchodził wszystkie ka
biny, oznajmiając, że podano śniadanie.

Była godzina 6 z rana, breakfast angielski jest sam 
przez się bardzo obfitym i solidnym posiłkiem, śniadanie 
cesarza jest jeszcze więcej urozmaicone. Oprócz kawy, 
herbaty, kakao do wyboru, toastów pieczywa, ciast, jaj 
i miodu, całe półmiski zimnych wędlin i pasztetów, oprócz 
tego jeszcze kotlety na gorąco. Cesarz ma apetyt zdrowy, 
wogóle w tej kompanii nie brakowało go nikomu, ani mnie, 
a jednak pomimo to ze zdumieniem usłyszałem tego sa
mego ranka, między 9-tą a 10-tą adjutantów, zapytujących 
dyskretnie kamerdynera: > Wann kommen die Butterstuh- 
len?« I rzeczywiście, w trzy godziny po tamtem śniadaniu, 
wnosi służba srebrne półmiski ze stosami ogromnych sand- 
wichów, wraz z bateryą butelek z maderą, portweinem, 
koniakiem i t. d. Dla cesarza mniejszy srebrny talerz, pe
łen małych kanapek (bouchées), aby, nie potrzebując ich 



232

krajać albo łamać, mógł całe brać do ust Naturalnie ze 
względu na jego rękę.

Przez cały czas podróży cesarz zwykle siedzi ze swo
imi towarzyszami podróży w jadalnym wagonie. Zauważy
łem, że dzienniki, tak niemieckie, jak zagraniczne, przynoszą 
mu w całości, niema w nich ani jednej szpalty wyciętej 
lub zamazanej.

Wracając do lewej ręki cesarza, jest ona o kilka cali 
krótszą od prawej, drobną i nikłą. Podobno przy urodzeniu 
złamano mu ją, a gdy się nareszcie spostrzeżono, już było 
za późno, aby się mogła normalnie uformować. Cesarz 
dba bardzo, aby to kalectwo ukryć i robi to rzeczywiście 
bardzo zręcznie. Gdy udziela audyencyi, trzyma pod lewą 
pachą oficerską czapkę, umyślnie do tego przyprasowaną, 
i w ten sposób tlómaczy zgięcie ramienia, przy którem róż
nica długości ramienia lewego i prawego jest mniej wido
czną. Siedząc na koniu, obwija naokoło tej biednej ręki cu
gle, trzeba zaś konia wstrzymać, to ogromną i silną prawą



ręką ogarnia wszystko: 
i lewą rękę i cugle i szablę 
w dodatku, jeżeli ją wy
ciągnął z pochwy. Przy 
stole je tylko jedną ręką, 
a strzela sławnie, pod
nosząc tylko lewe ramię, 
na którem opiera broń.

Były u mnie w pra
cowni mundury cesarza 
kompletne od butów do 
orderów, nawet rękawi
czka wojskowa, jednak 
tylko z prawej ręki, z le
wej nigdy. Mundury 
te przywdziewał cesarz 
u mnie do pozowania.

Z moim bratem ciotecznym Pułaskim wystroiliśmy 
się kiedyś dla żartu, on jako huzar śmierci, ja jako ułan 
królewski (Kónigsulane) ze wszystkiemi wstęgami, gwia
zdami, akselbantami i t. d. Tak wspaniali, jak onego dnia, 
nie byliśmy i nie będziemy już więcej w tern życiu. Przy 
tej sposobności przekonaliśmy się jednak, o ile lewy rękaw 
był krótszy od prawego. Na szerokość trzech palców mniej 
więcej.

Wkrótce po tej maskaradzie zostałem wezwany do 
Potsdamu do cesarza na rewię gwardyjskich pułków ka- 
waleryi. Gdy tylko, łatwy do spostrzeżenia zdaleka przez 
mój mundur austryacki, a specyalnie przez czerwone spo
dnie, których nie ma żaden pułk niemiecki, ukazałem się 
na polu ćwiczeń, podjechał ku mnie hrabia Wedel, wielki 
koniuszy dworu, niezmiernie sympatyczny i bardzo dobry 
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człowiek. Hrabia Wedel prosił mnie, abym mu dopomógł 
w następującej sprawie. Cesarz nie chce jeździć na innym 
koniu, jak na Kurfiirście (doskonały siwy walach, importo
wany z Irlandyi), a że Kurfürst zaczyna się starzeć i trzeba 
koniecznie, aby cesarz zaczął na innym koniu jeździć, więc 
lir. Wedel z trudem przeprowadził, że cesarz dziś dosiadł 
innego konia. »Sobald Sie zum Kaiser gerufen werden 
mówi do mnie hr. Wedei sagen Sie Seiner Majestät, 
dass Ihnen der Fuchs, den der Kaiser heute reitet, gut 
gefällt und dass er passt zur Figur Seiner Majestät«. 
(Skoro tylko będziesz pan do cesarza zawołany, powiedz 
pan, proszę, jego ces. mości, że ten kasztan, na którym 
cesarz dziś siedzi, podoba się panu i że wogóle odpowiada 
figurze cesarza). »Z największą chęcią, ekscelencyo« — od
powiadam i wnet ruszam, bo już jeden z adjutantów ku 
mnie galopuje. Przyskoczyłem do cesarza z prawej, jak 
zawsze, strony, patrzę... cesarz siedzi na kapitalnym ka
sztanie, także irlandzkim, ale potwornej szerokości w pier
siach i w zadzie, budowa buldoga niemal. Mając w pamięci 
wyrażenie »passt zur Figur«, użyte przez hr. Wedela, gdy 
cesarz, podawszy mi rękę, zapytał, jak mi się ten kasztan 
podoba, odpowiadam z punktu: »Der Fuchs gefällt mir 
sehr, Majestät, er passt zur Figur Euer Majestät«. Na to 
cesarz, śmiejąc się serdecznie, mówi: »Ja! ja! ein dicker 
Kerl auf einem dicken Gaul!« (tak, tak, gruby facet na 
grubym koniu). Na to ja popełniam okropną »gaffe« i od
powiadam: »Majestät sind doch nicht dick, ich habe neu
lich die Uniform Euer Majestät angezogen und...« (wasza 
cesarska mość nie jest grubym, niedawno przymierzałem 
mundur waszej ces. mości i...) — w tejże chwili czytam 
w jasno-niebieskich wyrazistych oczach cesarza jak w ksią
żce niemal, słowa jego myśli: »Donnerwetter, der weisst 
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schon, um wie viel kürzer mein linker Arm ist«. — 1 na 
prawdę wyrazistość tych oczu jest tak fenomenalną, refleks 
myśli każdej i wrażenie tak się w nich odbija, że znowu 
czytam w nich najdokładniej: »On wie, co ja sobie pomy
ślałem«.

WIZYTA CESARZA FRANCISZKA .JÓZEFA
W BERLINIE.

Po długich i wielkich przygotowaniach, a gorączkowej 
czynności austro-węgierskich stowarzyszeń, klubów i zwią
zków, nadszedł nareszcie ten dzień uroczysty.

Tu muszę nadmienić, że już na parę lat przedtem 
byłem prezesem stowarzyszenia nieczynnych oficerów ar
mii austro-węgierskiej, tak rezerwy, jak i landwehr’y (hon- 
wedów).

Było nas około pięćdziesięciu, przeważnie samych mło
dych ludzi, a oficerów w rezerwie wszelkich broni armii 
austryackiej. Stowarzyszenie nasze miało te same cechy ko
leżeństwa (cameraderie), jakie cechują cały korpus oficerski.

Ambasada austryacka wystosowała do naszego klubu 
zaproszenie do wzięcia udziału w powitaniu cesarza Fran
ciszka Józefa, wyznaczając nam miejsce na peronie dworca 
potsdamskiego, obok personelu ambasady.

W paradnych mundurach, z odznakami slużbowemi, 
w dwa szeregi uszykowani, stanęliśmy na wyznaczonem 
nam miejscu, pod moją komendą. Huzarzy, ulani, strzelcy, 
dragoni, artylerya, piechota, na prawo od nas rodzina am 
basadora i sekretarze poselstwa. Sekretarze poselstwa wszy
scy także w mundurach oficerów rezerwowych. Odwieczna 
niestety w wielkim świecie austryackim choroba i tu się także
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ujawniła. Dziwne zaiste społeczeństwo, jedyne w swoim 
rodzaju. Zacofane, pod względem zapatrywań, o trzysta 
lat co najmniej. Jak przed wielką rewolucyą, dzieliło się 
we Francyi społeczeństwo na »szlachetnych i brzydkich«, 
»les nobles et les vilains«, tak i w Austryi do dziś dnia 
dzieli się ono na Cavaliere« i > Bürgerliche«. — Oficerowie 
rezerwowi, a członkowie poselstwa, hr. Som... hr. Cor... 
hr. Schön... nie uznali za stosowne powitać pięćdziesięciu 
oficerów tej samej armii, stojących o kilka kroków. Nie! 
bo to nie są Cavaliere, pracują! Wszystko wolno »einem 
Cavalier«, mieć długi, być skończonym nieukiem, byleby 
tylko nie był jednostką pożyteczną w swojem społeczeń
stwie. Jedyna służba dozwolona, oprócz wojskowej, to 
rządowa, w dyplomacyi albo namiestnictwie. Z żalem 
muszę wyznać, że arystokracya niemiecka stoi o te same 
trzysta lat naprzód, w porównaniu z austryacką. Gdyby 
to był przyjazd cesarza niemieckiego do Wiednia, i tak 
samo pięćdziesięciu pruskich oficerów rezerwowych było 
z własnej i nieprzymuszonej woli wystąpiło, z nakładem 
dość wielkich kosztów, to cala ambasada niemiecka bez 
wątpienia byłaby wszelkimi dowodami sympatyi i uznania 
zaznaczyła wspólność i jedność, »avec ces vilains«. Tutaj 
mnie tylko jednego widziano, jako szlachcica i ulubieńca 
cesarskiego, właściwie jednak, w pojęciu wiedeńskiem, ar- 
tysta-malarz już nie jest »Cavalier«.

Byłem przy tern, gdy stu szlachty polskiej, w kon- 
tuszach i żupanach, pojechało ex re jubileuszu 60-letniego 
wstąpienia na tron, winszować cesarzowi Franciszkowi 
Józefowi I. w Burgu wiedeńskim tego długiego panowa
nia, i życzyć mu szczerze jeszcze wielu lat. Nawet ten 
zacny i rozumny monarcha przesiąkł wiedeńską atmosferą. 
Słyszałem własnemi memi uszami, stojąc blizko, gdy uj-
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rzawszy jednego z największych panów polskich rodem 
i zasługą, a uścisnąwszy mu rękę serdecznie, tonem jak 
gdyby ekskuzy, źe mu jeszcze złotego runa nie dał, rzekł: 

Sind Sie noch immer an der Universität, Herr Graf?!« — 
Niechby polował i grał w karty, ale... ein Professor!

Arcyksiąźę Karol Stefan pytał mnie, gdy miałem za
szczyt być jego gościem w zamku żywieckim, dlaczego 
opuściłem Wiedeń dla Londynu. Odpowiedziałem szcze
rze zupełnie, że poznawszy bliżej społeczeństwo, z którem- 
bym musiał mieć najwięcej do czynienia, wołałem szukać 
innego środowiska. Na Wiedeń nie miałem odpowiednich 
kwalifikacyi, a najpierwszą z nich, to wyrobienie w sobie 
przekonania, że najmniej od natury wyposażony pod wzglę
dem inteligencyi, a wychowaniem w maniery > Graf «, jest 
jednakże istotą uprzywilejowaną wobec genialnego nawet 
nie-»Grafa«.

Arcyksiąźę, śmiejąc się, przyznał mi najzupełniejszą ra- 
cyę i przyznał, źe dla tego właśnie ustroju społecznego Wie
dnia nie lubi. Opowiedział mi następnie, jak podczas uro
czystości jubileuszowych w Wiedniu, chcąc się dowiedzieć 
od organizatorów grupy galicyjskiej, gdzie są rozkwatero
wani Żywczanie, zajechał dworskim ekwipażem przed ho
tel Erzherzog Karl i pytał o profesora (oj!) hr. Myciel- 
skiego i o malarza (aj!) Włodzimierza Tetmajera i jak na
zajutrz pytano arcyksięcia: »Ist es wahr, Euere Kaiserliche 
Hoheit sind in einer Hofequipage vor ein Hotel vorge
fahren, um nach einem Professor und einem Maler nach
zufragen?«

Grzeczny Wiedeńczyk, mówiąc do pana Majera albo 
Miillera, któremu się o jakimkolwiek predykacie nawet nie 
śniło, doda mu zawsze: »Herr von Müller«, »Herr von



238

Majer«, jak gdyby w swej uprzejmości chciał zapomnieć 
o tym fatalnym braku.

Poznawszy wyższy świat austryacki i ducha, ożywia
jącego te sfery, rozumiem doskonale teraz, że powitanie 
zobopólne króla Jana III. z cesarzem Leopoldem I. u stóp 
tego Kahlenbergu, z wyżyn którego król Jan jako zbawca, 
w szumie skrzydeł husarskich chorągwi, na obóz Kara 
Mustafy spadl jak grom, nie mogło się inaczej odbyć, jak 
się odbyło. Król Jan III. byl tylko »von«, nie był nawet 
baronem, jakżeż w tych warunkach cesarz Leopold mógł 
pierwszy po kapelusz sięgać!?

Powracam na dworzec potsdamski w Berlinie—jeszcze 
kilka minut do przyjścia pociągu cesarza Franciszka Józefa. 
Wchodzi na peron w mundurze feldmarszałka austryackiego 
cesarz Wilhelm, wita się uprzejmie z ambasadą i pięknemi 
paniami, ale wnet lustruje ten mój pluton oficerów wszel
kich broni, uprzedzająco grzeczny i miły, nie myśli o tern 
z pewnością, że ci oficerowie, to Advocaten, Bankbeamte, 
Ingenieure und solches Volk«, ale o tern, że ci młodzi 
ludzie wyekwipowali się kosztownie, powodowani jedynie 
przywiązaniem i czcią dla swojego monarchy.

Wpada pociąg cesarski, cesarz Franciszek Józef w mun
durze feldmarszałka pruskiego, raźno zeskakuje ze schod
ków swego wagonu, uściskawszy cesarza Wilhelma, a ce
sarzowej rękę pocałowawszy, musiał pół tuzina jeszcze 
małych Hohenzollernów wycałować, a uściskawszy rękę 
swego ambasadora i powitawszy panie, prędko dąży ku 
tej głębokiej kolumnie swoich oficerów. Widocznie wzru
szony tym, bądź co bądź szczerym i bezinteresownym zu- 
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pełnie objawem, z akcentem szczerej radości wykrzyknął: 
»Es freut mich ungemein, dass die Herren so zahlreich 
erschienen sind«.

Z dworca potsdamskiego poszliśmy gremialnie przez 
gęstym tłumem zapchane Unter den Linden, do hotelu 
Monopol, gdzie w wielkiej, ogólnej sali, była zamówiona 
wspaniała wspólna biesiada. Wszystkie stoliki naokoło za
jęte przez doborową publiczność, cały Berlin ożywiony 
uczuciem sympatyi dla Austryi i jej sędziwego władcy.

Cyganie dla nas zamówieni, w nastroju odpowiednim, 
bo widzą wśród mundurów austryackich i huzarskie atylle, 
z tym samym motywem obszycia, jaki i oni mają na swoich 
kurtkach węgierskich.

W programie naszej biesiady było postanowione, że 
wedle przyjętej formy, ja, jako prezes wniosę toast na 
zdrowie cesarza Wilhelma, na co cyganie zagrają > Heil 
dir im Siegeskranz«, czy też »Wacht am Rhein«. Jak 
tylko skończą, zaraz wniosę toast na zdrowie cesarza 
Franciszka Józefa, cyganie zagrają »Gott erhalte, Gott be- 
schütze« i t. d. i koniec. Żadnych innych toastów nie wolno. 
Wszystko ^odbywa się pięknie i w porządku, po każdym 
toaście i my i publiczność, z brzękiem szabel,, zrywamy 
się jednocześnie i, jak na komendę, padają po toaście na 
zdrowie cesarza Wilhelma pruskim (i rosyjskim) zwycza
jem trzy okrzyki: Hurrah, Hurrah, Hurrah , po toaście 
na zdrowie cesarza Franciszka: > Hoch, hoch, hoch«.

Siadam, Panu Bogu dziękuję, że koniec tym toastom. 
Nie jest mi zupełnie swojsko... ciężka czasem rola prezesa, 
ale to było jeszcze przed Wrześnią. Sięgam po szklaneczkę 
szampana, aby zapić »ce mauvais quart d’heure« ...a to 
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co? Tam w połowie długiego stołu, z podniesioną szklanką, 
młody, pyszny oficer huzarów węgierskich stoi i, poczeka
wszy na uciszenie się sali chwilkę, z tym śpiewnym, sym
patycznym, madziarskim akcentem, głośno i dobitnie pali: 
»Unser Praeses Oberlieutenant, Ritter von Kossak, lebe 
hoch, hoch, hoch!« Znowu cala sala powstaje i grzmi okla
skami. A cyganie? Cyganie rżną od ucha »Jeszcze Pol
ska nie zginęła!...« Ach! jakżebym uściskał tego prymasa 
cyganów, i tego mojego oficera, co tak srodze zgwałcił 
etykietę! A jakąż cudną melodyą zabrzmiał mi ten mazurek 
legionów. ** *

Publiczność berlińska, po każdym toaście stojąc, do 
końca słuchała obu hymnów narodowych i pruskiego i au- 
stryackiego. Gdy po poważnych i napuszonych tych melo- 
dyach zagrzmial, jak sygnał trąbki ułańskiej, nasz »marsz, 
marsz Dąbrowski«, z tym samym pośpiechem i kurtoazyą 
powstawszy, do końca stojąc, wysłuchała, wiedząc dosko
nałe, co to za pieśń. »Polnische Lieder« grają cyganie czę
sto w Berlinie.
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Ks. Imeretyński nie pozwolił na Somo-Sierrę, jedynie 
był gotów dać pozwolenie na temat ściśle międzynaro
dowy. Zdecydowaliśmy się na bitwę pod Piramidami. Ten 
nareszcie uzyskał aprobatę. Pomny zasług Wywióra w So- 
mo-Sierrze, zaprosiłem go i do tej pracy, chcąc mu wyna
grodzić zawód, wynikły z zaniechania Somo-Sierry.

Jak zawsze w tych wypadkach, tak i teraz, postano
wiłem jechać na pole bitwy w tej samej porze roku, na
wet w tym samym miesiącu, w którym miała ona miejsce.

Pisząc moje wrażenia malarskie, nie będę się kusił 
na opisy tej krainy cudów. Innego pióra potrzebaby na to. 
Wyjechaliśmy z Wywiórem z Tryestu w pierwszych dniach 
września, dostawszy kabinę na wspaniałej »Bohemii«, okrę
cie pasażerskim austryackiego Lloydu.

Sama podróż do Aleksandryi, trwająca cztery dni 
i cztery noce, jest dla tych, co jak ja, nie znają wcale 
morskiej choroby, źródłem nowych wrażeń i najrozmait
szych przyjemności.

Pierwszą z nich to, że oficerowie i majtkowie, pra
wie sami Kroaci albo Dalmatyńcy, nie umieją słówka po 
niemiecku, ale za to płynnie można się z nimi rozmówić 
po polsku. Oficerowie mówią także po włosku, po nie
miecku jednak ani w ząb.

16*



244

Zaraz za Capo cTIstria, złapał nas »bora«, wskutek 
czego w wielkiej sali jadalnej siedli do stołu tylko ofice
rowie okrętowi, paru Anglików, Wywiór i ja. Piękne Le- 
wantynki o wielkich czarnych oczach gazelli i parę ja
snych, wiotkich miss, już od chwili, gdyśmy je widzieli 
wchodzące na pokład, więcej się nam nie pokazały. Bora 
powalił je na ważkie łóżeczka kabin.

Dotknął nas samym końcem czarnego skrzydła, któ- 
rem zamiótł z furyą po Adryatyku, sypiąc rotowy ogień 
piorunów, waląc całemi bateryami grzmotów, opuścił nas 
nad ranem po całonocnej asyście. Pierwszy raz widziałem 
w całej wspaniałości i grozie rzeczywistą burzę. Widzia
łem ogromne żaglowce, uciekające w stronę Cattaro, a ści
gane przez bora, dotykające morza niemal żaglami. Krew 
mi w żyłach zastygała, tak byłem pewny, że muszą za
tonąć. Olbrzymia »Bohemia« zapadała co chwila w cze
luście i doliny, wyjeżdżała znowu na kilkadziesiąt metrów 
w górę, ale się nie pochylała.

Przy obiedzie Wywiór osowiały, rozdrażniony tym 
»głupim hałasem«, pytał kapitana, wspaniałego starego 
Kroata, podobnego do Mojżesza Buonarottiego »czy jest 
źle?« — »Jesce nie pomremo!« — odrzekł mu grubym 
głosem kapitan, trącając w Wywiórową szklankę, bo od
gadł w nim z punktu siostrzaną duszę.

Trzymamy się lewego brzegu »Capo dlstria« Lussin, 
Grandę, Lissa, Zante, pełne zieloności wyspy dalmatyń- 
skie, w nocy skręcamy ku prawym brzegom Adryatyku ku 
kalabryjskim górom Italii, zawsze jedynej, zawsze, nawet 
w tej mniej ludnej stronie, pełnej złotych patyną marmu
rów, szczątków wielkiej gloryi, bogactw, kultury artysty
cznej.

Bohemia zabiera tu, w Brindisi, do którego dojeż- 
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dźamy, tych pasażerów, którzy ze strachu przed morską 
chorobą chcą te męczarnie o dwadzieścia cztery godzin 
skrócić i tu dopiero wsiadają do zamówionych kabin.

Wjeżdżając do portu w Brindisi wśród słonecznych 
efektów, szalejących blaskiem, kolorem i drganiem prze
syconego żarem powietrza, widziałem najczarniejszą wizyę, 
wobec której pogrzeb, trumny, karawany, croque-mort’y 
jeszcze stosunkowo weselej wyglądają.

Byl to karny okręt, pływająca kaźń olbrzymia. Ga
lernicy skazani do tego pieklą, ładują i wyładowują wę
giel. Beznadziejny smutek bił od tej czarności, wszystko 
na nim od lin i żagli, powleczone było matowo-czarnym, 
jak kir, pokładem miału węglowego.

W tern samem Brindisi, w chwilę po minięciu tego 
strasznego okrętu, tak blizkiem, że białka oczu tych upior
nych postaci na nas skierowane, widziałem dokładnie, wy
siedliśmy na ląd, korzystając z dwugodzinnego zatrzyma
nia się »Bohemii«.

Niedaleko od portu, ujrzeliśmy z Wywiórem przed
stawienie pod gołem niebem, identycznie takie samo, jak 
to, które w »Pajacach« Leoncavalla, na scenie się odgrywa. 
Taki sam namiot, w nim zalotna Colombina, chytry Ar
lekin i sentymentalny Pierrot, publika znacznie ciekawsza, 
niż statyści operowi. Opalone i czarne, pyszne typy po
łudniowych Włoch, wybuchy śmiechu szczerego i młodego, 
wykrzyki i interpelacye pod adresem aktorów.

Syrena »Bohemii« się odzywa, biegniemy pędem, 
wnet potem świeży powiew morza po tej spiekocie i ża
rze, bijącym z rozpalonych murów i na cegłę wypalonej 
ziemi, chłodzi nas na najwyższym pomoście. Po gwarze 
portowym, cisza niczem nieprzerwana, chyba dalekim od
głosem tłoków maszyny i dzwoneczka znaczącego węzły, 
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które robi »Bohemia«. W gościńcu z piany, co za nią 
długo aż ku horyzontowi morza widoczny, tańcują delfiny.

Druga noc nadchodzi, niebo gwiaździste, sierp księ
życa świeci blaskiem silniejszym, jak gdyby w samopo
czuciu swej symbolicznej chwały \y blizkim już Oriencie. 
»Bohemia«, jak strzała, pędzi ponad przepaścistemi głę
biami, dygocząc silą swoich maszyn. W kabinie więcej 
się odczuwa nicość tego arcydzieła geniuszu ludzkiego. 
Słychać potężne uderzenia fal o ściany, parę cali drzewa 
i żelaza, dzieli nas od przepaści. »Memento mori« w po
staci pasa ratunkowego, wisi zamiast świętego obrazka, 
nad łóżkiem kabiny.

Minąwszy Korfu o świcie, w gloryi wschodzącego 
słońca, ukazuje się nam klasyczny świat, na ten dystans 
z pewnością w niczem niezmieniony od czasów, gdy 
na niego patrzał Ulisses, a raczej Homer, róźanopalca 
Eos, ventorumque pater Eolus, et potens diva Cypri, 
zaludniają mi ten świat czarowny, i nic, nic zgoła nie 
psuje nastroju, bo ten łaciński żagiel (voile latine), tam 
ku Itace płynący, z pewnością podobny do przedhistory
cznych. Teraz już jesteśmy na pelnem morzu, dwa dni 
i dwie noce, nieskończoność przestrzeni nad nami i przed 
nami. Tern większe wrażenie robi ostatniej nocy spotka
nie się dwóch sióstr: »Bohemii« z »Semiramis«. Obie 
wyszły z tych samych doków, obie należą do tej samej 
kompanii i pozdrawiają się w tych bezmiarach przestrzeni 
i wody, wypuszczając rakiety. Świecąc elektrycznemi świa
tłami róźnokolorowemi, podobne klejnotom z bajki, mijają 
się, sygnalizując sobie pozdrowienie.

Jest w tern spotkaniu tych dwóch łupinek tryumf 
ludzkości, »excelsior« dobra i braterstwa powszechnego.

Świt! Szare jakieś wązkie smugi majaczeją nad sa
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mem morzem, wydaje się nawet, źe niżej od horyzontu. 
To ławice piaszczyste Afryki, a to coś, trochę wyżej po
łożone, to »Fort Sulkowski«.

Pierwsze wrażenie czarnego kontynentu jest o tyle 
dziwne, że ta olbrzymia część świata przedstawia się 
tak blado i nikło, źe nie ma się wrażenia, aby tam dalej 
mogło wogóle być coś stałego. Niby Saska Kępa nad 
Wisłą. Podobieństwo to podnosi także ten fenomen, że po 
ciemno-szafirowem, aż trochę blaszanem niebie włoskiem, 
tutaj, szczególniej do dziesiątej z rana, opary ranne i sub
telniejszy ton nieba, przypomina o wiele więcej nasze nieba 
północne.

Droga z Aleksandryi przez deltę, także nie wygląda 
egzotycznie; kwitnąca bawełna wielkimi swoimi łanami, 
przypomina pola kwitnących kartofli, skombinowanych 
z hreczką, bo o ile liście bawełny przypominają karto
flane, o tyle znów czerwonawa nać przypomina tatarkę. 
Lasy trzciny cukrowej, zupełnie podobne do końskiego 
zęba, a wreszcie tu i owdzie pojedyńczo stojące nad ła
nami pszenicy cieniste i rozłożyste sykomory, podobne są 
do naszych starych grusz.

Złudzenie to nie trwa naturalnie długo, bo zamiast 
Kaśki w czerwonej chuście pokaże się jakaś Fellahowa 
albo Fellahówna, której kostyum składa się głównie 
z branzoletek i kolczyków, albo zamiast spętanej szkapy, 
machającej koltunowatym ogonem, wyciąga się wężowato 
z gąszczu bawełny na długiej szyi łeb dromadera. Z pod 
ciężkich powiek, o długich rzęsach, patrzy jakby z afe
ktowaną arogancyą na pędzący pociąg, opuściwszy lekce
ważąco dolną wargę.

Zamiast strzech wśród gaju drzew oliwnych, duże 
ule z czarnej gliny z jednym jedynym małym czarnym 
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otworem to chałupy wsi arabskiej. Bobrowe domki, to 
arcydzieła architektury i komfortu. Ciche i posępne, czarne 
stoją bez śladu życia jak kretowiska. Ani stogu słomy, ani 
stodółki lub obory.

Im więcej delta się zwęża, aby w końcu tworzyć 
już tylko jakby ogon latawca, niezmiernie długi, wijący 
się pomiędzy dwoma pustyniami ważkim skrawkiem uro
dzajnym, tern więcej znika ten charakter urodzajnej oko
licy, karmicielki dobrodusznej, a wyłania się w całym ma
jestacie świat cudów, Egipt Faraonów.

Damanhur, miasteczko, znane już za Chrystusa, sta- 
cya kolei. Pewnie na jotę nic się tu nie zmieniło od Sta
rego Testamentu. Dziwne budowle, gdzie okna i drzwi 
wbrew naszej logice, czarne, nędzne, odwieczne. Ci 
dwaj szeikowie, którzy chodzą po peronie, nie patrząc 
ostentacyjnie na psów niewiernych, których pełen pociąg, 
z pewnością tacy sami. Tkaniny, któremi odziani, z sierści 
wielbłądziej, burnusy robione z pewnością na takich sa
mych tkackich narzędziach, jak tysiące lat temu. Cały sy
stem nawadniania urodzajnej ziemi pozostał ten sam jak 
za Faraonów: ogromne koło drewniane, mające tyle gar
nuszków glinianych przyczepionych naokoło, ile zębate 
koło ma zębów. Osioł albo krowa chodzi w kieracie 
w kółko, obracając wielkie koło. Koło się zanurza, po 
kolei garnuszki nabierają wody, potem, gdy są już do 
góry dnem, wodę wylewają do koryta, ta się rozchodzi 
po polach całym systemem rowów i korytek.

W Damanhur pierwszy raz spostrzegłem dobrodziej
stwa cywilizacyi angielskiej, tej kultury będącej wyłączną 
własnością tego wielkiego narodu. Nie psuje ona ani nie 
ruguje tego wszystkiego, co jest kolorem lokalnym, cząstką 
historyi i dobrem protegowanego przez Anglię narodu.
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Nie zmusza do mówienia obcym i nienawistnym czasem 
językiem, nie katuje dzieci za przywiązanie do swojej 
mowy i swojej religii, pamiętnych w historyi miejscowo
ści nie przezywa mianami: : Kaisersaue« i »Ostmark«, 
»Iwangorod« i » Pri wiślinie«. Najpiękniejsza metafora po
lityczna wskazana przez Napoleona I. królom, wicekrólom 
i wielkorządcom podbitych przez siebie narodów, za pod
stawę, na której tylko stojąc, można z pożytkiem dla Fran- 
cyi rządzić, przychodziła mi zawsze na pamięć, gdy po
dziwiałem angielskie rządy w koloniach.

»N’empiétez jamais sur la religion la tangue et les 
coutumes des pays que vous gouvernez, car la nationa
lité est comme un clou, plus on tape dessus mieux cela 
tient«. (»Nie tykajcie nigdy ani religii ani języka, ani zwy
czajów narodów, którymi rządzicie, bo narodowość, to jak 
gwóźdź: im więcej się w niego bije, tern silniej trzyma«).

Wśród tłumu Arabów, Fellahów i Beduinów, czy
ściutko, ale po wschodniemu ubrani chłopcy, roznoszą 
w lodzie »soda water, ginger beer« (piwo imbierowe w tro
pikalnych krajach, najlepsze na gaszenie pragnienia) i sand- 
wiche. Wprawdzie i w Trzebini, umorusane dziewczęta 
proponują »siżodę« (świeża woda) z dzbanków, których 
czystości dla nieprzeźroczystości gliny skontrolować nie 
można, ale to się dzieje w kraju, gdzie woda jest: »o fest, 
fest«, jak mówili wiarusy napoleońskie, a ten »soda wa
ter« z lodu, znajduje się tu w piaszczystej pustyni ciągle, 
na każdym kroku: w Gizeh, w Mana House, u stóp Pi
ramid, w Assuan i Chartumie.

W Kairze na dworcu, przechodząc przez peron ku 
wyjściu, spostrzegłem na naczelnem miejscu wśród angiel
skich i francuskich książek »Quo vadis by Henryk Sien-
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kiewicz«. Po raz drugi 
pierwsze spojrzenia moje 
na Afrykę, napotykają 
polskie nazwiska w glo- 
ryi zasługi: »Fort Sul
kowski, Henryk Sienkie
wicz«.

Na dworcu oczekiwał 
mnie wspaniały drab, haf
towany zlotem na wszyst
kich szwach, czausz księ
cia Mohameda Ali, brata 
Khedywa, a mojego przy
jaciela od wielu lat. Ksią
żę Mohamed Ali przy
słał mi swój powóz z ży
czeniem, abym zamie
szkał w jego wspaniałym 
pałacu.

Nie chciałem opusz
czać Wywióra, nie mó
wiącego ani po angiel

sku ani po francusku i zajechałem do Shepphard’s Hotel. 
Księciu Alemu dużo zawdzięczam, zapoznał mnie bowiem 
z baszą-dyrektorem archiwów wojennych, obwoził po polu 
bitwy od Embabeh, po Gizeh, wreszcie rozesłał swych 
gońców aż do oaz, aby mi przedstawić najklasyczniejsze 
typy Beduinów.

Z wrażeń moich najgłębsze, jakiego w Egipcie do
znałem, to wycieczka do grobów kalifów, a następnie to, 
co widziałem po drodze do pustyni, do Piramid.

Obok miasta źyjących, miasto umarłych, ma ono tak 
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samo przepyszne świątynie o olbrzymich kopułach (one 
właśnie są grobami kalifów), ma ulice, domy gliniane 
z zakamarkami, drzwiami,otoczone murem; wszędzie można 
wejść, wszystko otwarte. Parę razy do roku przychodzą 
tam żywi, zresztą pustka cmentarna. Pojechaliśmy powo
zem księcia Mohamed Ałego ku zachodowi słońca. Był 
to właśnie dzień święta umarłych; zaułki gliniane roiły się 
od tłumów, które przyszły w odwiedziny do nieboszczyków. 
Zwolna, złoto-czerwone światło zaczęło, nie wiadomo skąd, 
bo słońce już zaszło, żarem kolorów gorących przesycać 
atmosferę; jakieś dziwne opary, różowo-czerwonawe, za
lały cały ten kraj, widoczny stąd z wysokiego podnóża 
gór Mokatam, aż gdzieś daleko, ku Saharze. U stóp na
szych Kair z minaretami i kopułami meczetów i Nil, 
wzdłuż którego, jak stogi siana wzdłuż Berezyny, pira
midy i piramidy, jak daleko oczy sięgną. Horyzont na
przeciw nas, zamknięty wysokim piaszczystym progiem, 
na nim stoi grupa olbrzymów. Piramidy Gizeh, największe 
ze wszystkich. Piaszczysty ten próg kryje zasypane de- 
dale świątyń i tajemniczych labiryntów, gdzie kamienni 
Ptah, Rha, Oziris i Horus w towarzystwie Sfinxów i mu
mii Faraonów, długie jeszcze wieki będą się ukrywać w nie- 
zamąconym spokoju. Piasek, który je zasypał, ochronił 
je przed szakalami - Beduinami, złodziejami grobów kró
lewskich i barbarzyństwem Mameluków. Oni to z armat, 
ćwicząc się do celu, ogromną głowę Sfinxa o wyrazie 
oczu i ust niezapomnianym, kto go raz widział, kulami 
armatniemi podziurawili.

Wszystkie te cuda, nieziemskiem światłem oświecone, 
goreją w mgle różowej a lekkiej, zlewają się z tern tłem 
jedynem na świecie, tak, że tłumaczyć sobie trzeba, iż
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był czas, kiedy pejzaż ten miał z jednej strony Saharę 
bez Piramid, a puszczę Libijską naprzeciwko bez grobów 
kalifów.

Z Kasr el Nil, czyli z mostu na Nilu, prowadzi jak 
strzelił, na wysokim nasypie szeroka droga do Piramid, któ
rej nie dosięga błogosławiony wylew Nilu, zalewający co 
rok wszystko, co leży między wysokimi progami dwóch 
pustyń. Drogę tę, ogromnym nakładem z czystej galan- 
teryi tylko, wybudował niezwykły rozrzutnik w swoim ro
dzaju, Ismael Pasza Khedive, dziadek dzisiejszego Abbas’a 
mojego przyjaciela Mohameda, aby cesarzowa Eugenia 
mogła wygodnie jechać do Gizeh. Ma ona sześć kilome
trów długości, obsadzona podwójnym rzędem ogromnych 
sykomorów schodzących się konarami w górze, tworzą
cych nad nią cieniste sklepienie.

Ruch na tej drodze jest źródłem ciągłej rozkoszy dla 
każdego, który umie patrzyć. Wiek dwudziesty ociera się 
na każdym kroku o Stary Testament.

Kilkunastu Beduinów na dromaderach, pędzi z głębi 
Sahary, z którejś oazy, stado młodych wielbłądów, głu
pich, wystraszonych, niewylenionych, a żółtych jak młode 
gąsięta. Bezwątpienia burnusy ich i wełniane chekje, ozdoby 
i kutasy, dyndające na wielbłądzie, tkane są z tej sa
mej wełny i tym samym sposobem jak za Izaaków i Abra
hamów. Tuż obok z kobzami i piszczałkami, maszeruje 
wesoło oddział Highlanderów (szkockiej gwardyi). Gołe 
łydki, krótkie, białe kamasze, spódniczki w szkocką kratę, 
robią wrażenie jakichś ogromnych dziewczynek, bawiących 
się w żołnierzy, zamiast w cerceau albo volant’a. Ale to 
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zdaleka, bo gdy się wesoły rytm »scottish« przybliży, to 
z pod białego tropical helmet czernieją energiczne a kla
syczne rysy wspanialej anglo-saskiej rasy, męskie i zdetermi
nowane, a wszyscy chłopy na schwał, jak dęby.

Wszystko, co się na tej drodze spotyka, jest ciekawe 
(ach ! oprócz nieuniknionej Frau und Herr Doktor Buch- 
holz!). Weźmy tego żebraka ślepca, w łachmanach i strzę
pach jakiejś wielbłądziej tkaniny z wichrowatą, pyszną 
czupryną, a wyrazem filozofa. Co za Hiob gotowy, albo 
Łazarz.

Niema fantazyi malarskiej, któraby była w stanie 
takie typy stworzyć. Kilka arabskich kobiet idzie, two
rząc kapitalną, ciemno-granatową plamę wśród tej orgii 
kolorów. Odziane jednakowo w długie, faldziste koszule, 
głowy zakryte, oczy tylko widać, bo od czoła metalowy, 
żółty amulet opiera się na nosie, na głowach niosą gli
niane amfory, te same, jakie się widzi na malowidłach albo 
zabawkach w muzeum w Gizeh. Wszystkie wiotkie i gię
tkie, golemi ramionami koloru czekolady, przytrzymują 
amforę i dzwonią metalowemi bransoletami na bosych, 
małych nogach. Idą rytmicznym krokiem, zdaje się, jakby 
chór z Aidy. Jedna z nich przywiązała sobie dziecko pa
roletnie na plecach; biedne to małe, oparło kędzierzawą 

r czekoladową głowę na ramieniu matki. Na kilka kroków
spostrzegam coś nienaturalnego w oczach tego biedactwa. 
Podszedłszy bliżej, widzę, że oba oczodoły, to ruszająca 
się czarna i błyszcząca masa, to muchy egipskie, podobne 
naszym, choć mniejsze, ale nieznośne i uparte tak, że ka
żdy żołnierz, nawet egipski czy angielski, ma z włosienia 
jakby mały buńczuk do opędzania się przed niemi. To 
małe nie ma już siły nawet opędzać się przed niemi.

Gruby basza w turbanie, jakby zeszedł ze szyldu 
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warszawskiej sprzedaży tytoniów, w różowo-złocistym tur
banie, na cudnym, siwym, egipskim osiołku, mija nas szyb
kim, choć drobnym kłusem. Tylko długie, siwe uszy tro
chę drżą, zresztą osiołek sunie pod tym ciężarem, bez 
ruszenia krzyżem, kopytka małe drepcą.

Znowu karawana z głębi pustyni. Szelest tylko sły
chać podwójnych pięt dromaderów, włóczą niemi po ziemi, 
jak ten, co nie chce zgubić zadużych pantofli. Z pod je-
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dwabnych chust błyszczą wielkie, smutne, czarne oczy 
Beduinów. Kiwają się w takt kroków wielbłądzich, kiwają 
się i duże wełniane kutasy. Gdyby który z nich wycią
gnął teraz pudełko szwedzkich zapałek a nie hubkę i krze
siwo, popsułby mi całą illuzyę, że to jakiś Laman z po
cztem służby swojej jedzie.

Wprost niepojętą jest możliwość egzystowania obok 
siebie takich dwóch epok, przedzielonych tysiącami lat, bez 
wpływu jednej na drugą. Ledwie przeminął szelest wiel
błądzich pięt, obok za sykomorami przeleciał wagon kolei 
elektrycznej, idący od mostu na Nilu do granicy Sahary, 
do Mana House.

Do mojej panoramy wybrałem tę chwilę, gdy nie
zliczone chmary Mameluków, pomimo furyi natarcia i po
gardy śmierci, rozbijały się w strzępy o czworoboki fran
cuskiej piechoty. Bonaparte przyjął w tej bitwie nową



formacyę, zastosowaną wyjątkowo do taktyki nieprzyja
ciela. Były to olbrzymie czworoboki ruchome, wzmocnione 
na czterech kątach armatami. Wpośród czworoboków byli 
uczeni i osły (les ânes et les savants au milieu !) jak brzmiał 
rozkaz Bonapartego. Z piasczystej równiny na lewym 
brzegu Nilu, ciągnącej się pomiędzy Embabeh a Kairem, 
będzie do Piramid ze cztery kilometry. »Czterdzieści wie
ków« patrzało więc z wysokiego stopnia Sahary na prze
bieg bitwy z bardzo blizka. (Soldats ! quarante siècles vous 
contemplent! !)

Walka była nierówna, geniusz Napoleona i wyborna 
piechota z jednej strony, z drugiej Murad Pasza, niedo
łęga i najpiękniejsza kawalerya świata, jako stroje i konie, 
ale bez pojęcia o najkardynalniejszych zasadach strategii. 
Aby dać pojęcie o ich wodzu, wystarczy wspomnieć, źe 
fort w Embabeh, jedyne oparcie dla obrony Kairu, był 
uzbrojony w armaty bez lawet. Leżały po prostu jak kłody 
na wale fortu. Napoleon spostrzegłszy to przez lunetę, 
przeszedł bokiem obok Embabeh, a po bitwie wszedł do 
fortu z tylu.

Korpus ekspedycyjny francuski nie przywiózł z sobą
PAMIĘTNIK. 1 7 

■;
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żadnych koni. Czekały na nich w Egipcie arabskie konie 
przyzwyczajone do klimatu i nieporównane. Po bitwie pod 
Piramidami spieszeni dotąd huzarzy i dragoni Rzeczypo
spolitej, siedzieli już częścią na dromedarach, częścią na 
arabskich bachmatach.



1

SZCZECIN
*



Wkrótce po moim powrocie z Egiptu do Berlina, 
dostałem rozkaz (Seine Majestät wünschen...) wzięcia 
udziału w wielkich manewrach cesarskich pod Szczeci- 
nem, na które zaproszonym został i obiecał przybyć austiya- 
cki arcyksiążę Franciszek Ferdynand. W oznaczonym dniu, 
wyprawiwszy przedtem naprzód klacz moją i stajennego, 
stanąłem na dworcu w Szczecinie, gdzie nas wszystkich 
cudzoziemskich oficerów, jako nasz guide i opiekun, ocze
kiwał major von Kęszycki. Major von Kęszycki, dzielny 
żołnierz i kawalerzysta, był majorem wprawdzie liniowego 
pułku, ale sławnego, czerwonych huzarów Ziethena. Z pol
skiego pochodzenia pozostało mu tylko nazwisko i klej
not szlachecki, po polsku nie umiał wcale, był więc na 
drodze do zrobienia karyery. Złamało mu ją, już jako 
pułkownikowi, tego prawie gwardyjskiego pułku... »risum 
teneatis!« to, że mając majątek w Księstwie Poznańskiem, 
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sprzedał go... Polakowi. Major Kęszycki wskazał nam 
przygotowane dla nas apartamenta w najpierwszym ho
telu, gdzie tak samo jak w Karlsruhe, Metz, Stuttgardzie, 
Gdańsku i t. d., byliśmy gośćmi cesarza.

Ledwieśmy się po podróży umyli i przebrali, dano do 
stołu. Znowu ta sama miła i dystyngowana kompania. 
Wszystkie nacye, wszystkich części świata, Francuzi tym 
razem liczniejsi, oprócz bowiem hr. Foucauld attache 
d’ambassade, był jenerał Bonnal ze świtą francuskich ofi
cerów.

Podczas obiadu rozlegają się ciężkie kroki i brzęk 
ostróg w westybulu. Do jadalnej sali wchodzi ogromny 
leibgwardzista cesarski w stalowym hełmie, ciemno-zielo
nym mundurze, z wielką kopertą w ręku.

Nim stanął w służbowej pozycyi i rękę do saluto
wania podniósł, każdy z nas miał czas na refleksyę, że to 
pewnie jakaś bardzo ważna sprawa służbowa do majora 
von Kęszyckiego.

Tymczasem leibgwardzista, szczęknąwszy ostrogą 
o ostrogę, salutując, pyta: »Herr Oberlieutenant Ritter von 
Kossak?« Najlepszym dowodem, że zgromadzenie tych 
żołnierzy z zawodu było zgromadzeniem ludzi dobrego 
wychowania i form towarzyskich, to fakt, że żaden śmie
chem nie parsknął, chyba w duchu. O ile oni byli facho
wymi w wojennem rzemiośle, ja tylko w pewnych razach 
mundur przywdziewałem, wielka zaś koperta z cesarskiej 
kancelaryi wyglądała na coś poważnego.

Wskazano leibgwardziście moje miejsce przy stole, 
jeszcze jeden brzęk ostróg, już za mojem krzesłem. Otwie
ram kopertę. »Seine Majestät der Kaiser und König wün
schen dass Euer Hochwohlgeboren morgen um 3 Nach
mittags am Berliner Bahnhof in Parade-Adjustirung zum
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Empfang Seiner k. u. k. 
Hochheit des Durch
lauchtigsten Herrn Erz
herzog Franz Ferdinand 
erscheinen. Von Plessen«. 

Komunikuję treść tego 
pisma współbiesiadnikom 
i dowiaduję się od nich, 
źe wobec tego, że ma
jor austryacki hr. Stürghk 
czeka na następcę tronu 
w Berlinie, aby razem 
z nim przyjechać do 
Szczecina, a z obcych 
oficerów nikt nie jest 
proszonym (rzecz prosta), 
więc, że ja będę jedynym 
nie-pruskim oficerem na 
peronie.

Było mi to bardzo mi- 
łem, że przyszłemu mo
jemu cesarzowi będę 
przedstawiony w tak wy
jątkowych warunkach.

Nazajutrz przed trze
cią, jechałem powozem przez Szczecin, dekorowany mo
nogramem F. F. i flagami czarno-źóltemi. Mieszkańcy 
Szczecina, mając rzadką sposobność widzenia obcych mun
durów, patrząc na mnie, mruczeli: »Franzos« ex re moich 
czerwonych spodni.

Na peronie mnóstwo książąt Rzeszy, jenerałów, eks- 
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celencyi i kompania grenadyerów gwardyi z muzyką, usta
wiona w linię matematyczną.

Pytam się Ekscellencyi von Plessen, gdzie jest moje 
miejsce. Ekscellencya prosi, aby zaczekać, aż cesarz nad- 
jedzie i miejsce mi wyznaczy.

Miejsce moje, z punktu etykiety, mojej rangi wojsko
wej nadporucznika wobec feldmarszałków, wreszcie z pun
ktu kurtuazyi dla cudzoziemskiego munduru, nie było ła- 
twem do oznaczenia.

Wnet potem, grzmiące »hura!« dochodzi z ulicy, mu
zyka gwardyi gra hymn pruski. Cesarz Wilhelm wchodzi 
na peron w białym mundurze feldmarszałka austryackiego, 
i czerwonych spodniach, kapelusz na głowie z zielo- 
nemi, strusiemi piórami. Powitawszy uprzejmie naokoło 
wyprężonych i salutujących dostojników wojskowych, dał 
mi znak ręką, abym się zbliżył, mówiąc: »Kossak, Sie 
bleiben neben mir stehen, Sie sind heute mein Adjutant«. 
(»Kossak, proszę zostać koło mnie, jesteś pan dziś moim 
adjutantem«).

Może to nie było zupełnie zgodne z przepisami dwor
skiego ceremoniału, nie mogę o tern sądzić. Jako żołnierz 
wiem, że odpowiadało zewnętrznym formom w zupełno
ści, aby austryacki feldmarszałek miał obok siebie austrya
ckiego oficera.

Naturalnie w tej chwili stanąłem w pozycyi regula
minowej »drei Schritte links seitwärts« (trzy kroki na 
lewo w bok), obok mojego dostojnego szefa, za nami 
w tyle książęta Rzeszy i ekscelencye.

Poważnie sapiąc, wjeżdża pociąg dworski następcy 
tronu. Cesarz zdejmuje kapelusz, ja salutuję, muzyka pru
ska gra Haydn’a hymn austryacki.

Na stopniu swojego wagonu, stoi imponujący wzro
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stem, przystojny pułkownik poznańskiego pułku ułanów, 
arcyksiążę Franciszek Ferdynand.

Cesarz uściskał arcyksięcia, poczem jak etykieta wy
maga, zwrócili się obaj ku kompanii honorowej, prezen
tującej broń, aby podług zwyczaju, zrobić jej przegląd. 
Na drodze do niej, stałem przykuty do wskazanego mi 
miejsca, a źe arcyksiążę był już w drodze poinformowany 
przez hr. Stürghk’a, że mnie zaraz na peronie zobaczy, 
więc łaskawie podając mi rękę, rzekł: »Es freut mich 
Kossak, dass Sie hier nicht nur unsere Kunst, aber auch 
Ihr Regiment so ehrenvoll vertreten«. (Cieszy mnie to, 
panie Kossak, źe pan tutaj nietylko naszą sztukę, ale 
i swój pułk tak godnie reprezentujesz«).

Wspominając podobne momenta mojego życia, rze
czywiście przeżyte, sam sobie tłumaczyć muszę, że to 
było. I nie dziwię się wcale, przypominając je sobie, źe 
członkowie ambasady austryackiej mówili oficerom ze 
świty arcyksięcia, którzy byli świadkami tego powitania, 
że wogóle: »Das, was der Deutsche Kaiser mit dem Kos
sak treibt, ist ein reines Pimperl-Theater« (»To co cesarz 
niemiecki z Kossakiem wyprawia, to czysta szopka«).

Kurtyna Pimperl teatru podniosła się jeszcze raz 
tego samego dnia, wieczorem.

Szczecin ma stary, obronny zamek z XIII. wieku, 
niewielki, ale w ogromnym charakterze. Sale w nim niz- 
kie, a romańskie sklepienia wspierają się na krótkich 
a szerokich kolumnach. W sali rycerskiej tego zameczku, 
był tego wieczora obiad galowy dla arcyksięcia Franci
szka Ferdynanda. Jak w Makbecie, tak i tutaj, cesarz, ce
sarzowa, arcyksiążę, ks. Henryk Pruski i ks. Henrykowa, 
siedzieli przy osobnym stole, w wyżej o kilka stopni po
łożonej części tej samej sali, my zaś v.szyscy przy stole 
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w podkowę, w niższej połowie. Wyglądało to tak po śre
dniowiecznemu, że potrzeba było tylko błazna i parę 
chartów na stopniach, albo lutnisty, aby efekt był zupełny. 
Podczas biesiady, zbliża się do mnie jeden z szambela- 
nów i wzywa do cesarza. Biorę z pod krzesła moją cza
pkę, i mam wrażenie, wchodząc po tych stopniach, że 
z widowni teatralnej, wchodzę na scenę. Cesarz w do
skonałym humorze, oświadcza arcyksięciu, że powiększa 
jego świtę o jednego oficera więcej »und ich schenke Dir 
fur diese paar Tage den Kossak!«

Była to wyrafinowana delikatność ze strony cesarza, 
aby mi dać sposobność zbliżenia się do mojego przy
szłego monarchy, w warunkach sprzyjających do lepszego 
poznania się, będąc od świtu do popołudnia, przez kilka 
dni ciągle razem.

Byłem cesarzowi za to bardzo wdzięcznym, bo oprócz 
sposobności zbliżenia się do następcy tronu, miałem 
w świcie arcyksięcia znajomych mi kolegów, a przede- 
wszystkiem mojego kiedyś pułkownika, wtenczas w Szcze
cinie, jenerała i ochmistrza dworu arcyksiąźęcego, hra
biego Nostitz-Rieneck. Pod nim służbę odbyłem w Kra
kowie i jak cały Kraków, zachowałem dla niego najwyż
szą synipatyę. Z młodych, był dawny mój kolega z woj
ska, rotmistrz Burka, Węgier i huzar (naturalnie). Z nim, 
na oczach pruskich pułków, urządzaliśmy rozmaite szprynce 
przez rowy i ploty, czasem karkołomne, aby pokazać, co 
potrafią węgierski huzar i polski ułan.

Podczas tych manewrów szczecińskich, widziałem 
scenę, świadczącą o niesłychanej karności pułków pru
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skich. W okolicy Szczecina, wszystkie drogi wysadzone 
są jabłoniami, obwieszonemi doskonałym gatunkiem so
czystych jabłek szczecińskich. Fenomen, świadczący o wy- 
robionem poczuciu uszanowania cudzej własności, zadzi
wił mnie, jeszcze przed sceną, o której chcę mówić. Oto 
najniżej wiszące gałęzie jabłoni, są zupełnie tak samo oble
pione owocem jak najwyższe; niema żadnej różnicy. Wi
działem więc w spiekotę, w gęstym kurzu maszerującą 
piechotę pruską. Zmordowani i czarni od kurzu, mieli go 
pewnie pełne usta. Szli wśród tych jabłoni o gałęziach 
tak nizko wiszących, że literalnie jabłka im same do ust 
się pchały. Nie podnosząc ręki, mogli z łatwością uderza
jące ich po twarzy jabłka ustami chwycić. Zamiast tego, 
widziałem uchylające się pikelhauby i starania tych spra-
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gnionych, znużonych żołnierzy, aby przypadkiem jednego 
jabłka nie strącić.

U nas tego niema, i ja, jak inni oficerowie, przy
mykałem jedno oko, aby nie widzieć, jak moi ułani, ja
dać koło sadów owocowych, nadziewali lancą niedojrzałe 
jeszcze gruszki.

*



MALBORGUNION-CLUB



Nadchodził kres mojej karyery berlińskiej, i to w chwili 
t jej rozwoju, w pełni łaski cesarskiej, a popularności we

wszystkich sferach berlińskich.
Łaska cesarska stała się tak jawną i głośną, źe plagą 

moją stały się ustawiczne prośby o protekcye, o choć 
jedno przychylne słowo wobec cesarza.

Paki rozmaitych produktów przemysłu przychodziły 
do mnie z prośbą, abym czy to te papierosy, czy też ten 
likier, zechcial mieć u siebie w pracowni dla moich gości. 
Nawet fabryka jakichś artykułów toaletowych, przysłała 
mi kiedyś tyle mydła, eliksirów i kosmetyków, żeby mi to 
wystarczyło na całe życie. Zarząd tej fabryki prosił tylko, 
abym go upoważnił do wydrukowania mojej opinii o tych 
wyrobach. Naturalnie, pakę odesłałem z podziękowaniem, 
zapewniając, źe w tym wypadku, zdanie de la belle Otero,. 
lub też pani Mealy, będzie daleko kompetentniejsze.
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Le vin Mariani, les liqueurs Lucca, egipskie firmy pa
pierosów itd. itd. czego mi nie nadsyłano !

Do żadnego teatru zajść nie mogłem, aby się zaraz 
nie zjawił sam dyrektor lub jego zastępca, prosząc mnie 
za kulisy, gdzie błyszczące wówczas na horyzoncie ber
lińskim córy Melpomeny, pragnęły mnie poznać, bo to 
było ich »innigster Wunsch!?« (jedynem marzeniem).

Właściwie szło o to, że cesarz z zasady nie chodzi 
do innych teatrów jak rządowe, t. j. do Schauspielhausu 
i do opery. Do teatrów, będących przedsiębiorstwem pry- 
watnem, nie chodzi wcale.

Popularność Hohenzollernów w Berlinie bez względu 
na koncepty »Simplicissimusa« i pewną ordynarną frondę, 
leżącą w charakterze mas berlińskich, jest tak wielką, że 
gdy raz do jednego z prywatnych teatrów na głupią farsę 
Charlies Aunt, przyszły młode książątka, wtenczas jeszcze 
niedorostki, to przez pół roku ta lichota nie zeszła z afi
sza, a teatr robił szalone interesy.

Przezemnie więc spodziewano się trafić do cesarza, 
tern więcej, że lubiąc ludziom robić przysługi, w paru 
wypadkach rzeczywiście wstawiłem się za takimi, którzy 
na to zasługiwali, naturalnie nie wprost do cesarza, ale 
przez general-adjutantów.

Zostałem członkiem Jockey Kiubu (Union-Club), bę
dącego niedoścignionym celem rozmaitych »baronów« 
z Pariserplatzu. Prezesem tego klubu jest książę na Ujez- 
dzie Chrystyan Kraft Hohenlohe, właściciel Jaworzyny 
w Tatrach. Mówiąc nawiasem, kontrast najzupełniejszy 
tego typu, w jaki go ubrała imaginacya polskich turystów, 
szykanowanych przez jego leśniczych. Cichy, dystyngo
wany i niezwykle sympatyczny »grand seigneur«.

Najsympatyczniejsi byli mi wielcy panowie śląscy, może 

■
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dlatego, że w wielu z nich płynie krew Piastów, z czego 
zresztą są dumni i chętnie poczuwają się do jednej z naj
starszych europejskich dynastyi. Książę na Pszczynie (Pless), 
grając raz ze mną w bridge’a, zwrócił mi uwagę co do 
błędnego zagrania najczystszą polszczyzną. Gdy mu wyrazi
łem moje zdziwienie, że tak płynnie mówi po polsku, od
powiedział mi książę z dumą: »A przecież ja z Piastów«. 
Tak samo i książęta na Raciborzu (Ratibor) wywodzą się 
od naszego wielkiego kołodzieja.

Za to znacznie mniej sympatyczni byli mi renegaci 
o rdzennie polskich nazwiskach, których zniemczenie bardzo 
niedawne, naprzykiad Herr von Podbielski, wielki ulubie
niec cesarza, major huzarów, potem główny dyrektor poczt 
w całych Niemczech, co, nawiasem mówiąc, wywołało 
wiele protestów i goryczy między urzędnikami pocztowymi.

Pamiętam, siedzieliśmy kiedyś przy długim stole klu
bowym. Miałem za sąsiada zacnego i szanowanego br. 
Diergardfa, starszego już człowieka, dziedzica rozległych 
włości w prowincyach nadreńskich i wielkiego majątku 
na granicy Księstwa Poznańskiego Moja Wola«.

Podczas obiadu, prosił mnie baron Diergardt o wy
tłumaczenie mu etymologii tej nazwy. Mogłem go objaśnić 
dokładnie. Znajomość organizowania się pierwszych osad 
i ich nazw, początków pierwszej szlachty polskiej, ich zawołań 
i herbów, zawdzięczam temu przypadkowi, że nasi uczeni, 
poświęcający się wyłącznie tej zamierzchłej epoce naszej 
historyi, jak Dr. Ponikło i ś. p. Piekosiński, interesowali 
się bardzo między innemi zawsze historyą mojego rodu 
Kossaków. Chociaż niemasz w nim wojewodów ani bisku
pów, ma być jednak dla nich wielce ciekawym właśnie 
jako jeden z tych początkowych, praszlacheckich, choć nie 
głośnych rodów. Zacząłem więc tłómaczyć kochanemu ba- 

18 PAMIĘTNIK.
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ronowi, co znaczyło »iść albo osiąść na wolę« i dlaczego 
tyle Wól i Wólek w Polsce: Kościelnych, Duchackich, Ju- 
stowskich, Wielkich i t. d.

Wdzięczny za poinformowanie go co do tej kwestyi, 
baron Diergardt głośno opowiada wobec tej licznej rze
szy wielkich panów albo dostojników niemieckich, jak jego 
landrat nie daje mu spokoju właśnie z powodu »Mojej 
Woli«.

> Denken Sie sich, Kossak, mein Landrath will durch
aus, dass ich den schönen Namen »Moja Wola« auf 
»Mein Wille« umtaufen möchte. »Mein Wille?! mein 
Wille!?« — was heisst das?... Moja Wola ist euphonisch 
viel schöner, und jetzt nach dem was ich von Ihnen er
fahren habe, es fällt mir überhaupt gar nicht ein! Der 
Trottel soll mich in Ruhe lassen«. (»Wystaw pan sobie, 
że mój landrat, chce koniecznie, abym piękną nazwę 
»Moja Wola« przechrzcił na »mein Wille!? »Moja Wola«, 
już jako dźwięk, jest piękniejsze, a teraz potem, co usłysza
łem od pana, ani mi się śni jakaś zmiana. Ten cymbał zaś, 
niech mi da święty pokój«).

Wesoły wybuch śmiechu przeleciał wzdłuż stołu, je
den tylko, ekscel. Herr von Podbielski, pochyli! się z krze
słem w tył, aby go siedzący obok niego baron Diergardt 
nie zobaczył i, palcem stukając w czoło, z ironicznym 
uśmiechem wskazywał na dziedzica »Mojej Woli« jak na 
zdziecinniałego idyotę.

Pewnego dnia, zdaje mi się w kwietniu, otrzymałem 
list od wielkiego ochmistrza dworu hr. Eulenburga, w któ
rym mi donosił, że z początkiem czerwca tegoż roku, 
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z okazyi ukończonej restauracyi zamku krzyżackiego w Mal- 
borgu, odbędą się tam uroczystości, którym, na życzenie 
cesarza, mam asystować, i prosił, bym z tego powodu 
mój program wakacyi odpowiednio sobie ułożył.

Z niesmakiem list ten odłożyłem. Zreflektowawszy się 
jednak, że mam jeszcze blizko dwa miesiące czasu, nie 
zaprzątałem sobie więcej tern głowy.
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W parę tygodni potem, już w maju, otrzymałem po
cztą wielką, długą kopertę z pliką papierów. Więc był tam 
program całej uroczystości, lista rycerzy niemieckiego za
konu i gości zaproszonych przez cesarza, karta zaprasza
jąca na »Gala-Tafel« (uczta galowa) w refektarzu krzy
żackim, szczegóły, dotyczące powozu, kwatery, pociągów 
dworskich i t. d. Na tej kopercie widniały wielkie litery 
U. A. W. G. (um Anwort wird gebeten o odpowiedź 
się uprasza).

Gorąco mi się zrobiło, bo chwila decyzyi nadeszła. 
Szczerze mówiąc, to instynkt mój, już w chwili otrzyma
nia pierwszego zaproszenia, mówił mi, że tam nie pojadę. 
Nie mogłem sobie w żaden sposób wyobrazić, mnie, bie
siadującego w świcie cesarza w Malborgu. Przeczuwałem, 
jaki wojowniczo-germański duch pruskiej buty zapanuje 
po kilku wychylonych szklankach wina i jakaby mnie tam 
czekała męka, w tej pamiętnej sali, gdzie dziś jeszcze wi
doczny ślad kamiennej kuli polskiej co o parę cali mi
nęła filar, na którym się opiera całe jej sklepienie.

Bawił wtenczas w Berlinie ś. p. Leon hr. Skórzew- 
ski z Lubostronia, były prezes Kola polskiego w sejmie 
pruskim, człowiek wielkiego serca i wielkiej inteligencyi. 
Zebrałem te malborskie papiery i poszedłem do hotelu 
»Continental«, gdzie mieszkał. Zastałem u niego posłów 
do parlamentu: ś. p. Hektora hr. Kwileckiego i Zygmunta 
Dziembowskiego. Przedstawiłem im moją sprawę, prosząc 
o radę, co mam z tern począć. Hrabia Skórzewski rzeki 
po namyśle: »Na takie scysye między instynktem naro
dowym a głosem rozsądku musisz pan być przygotowa
nym teraz coraz częściej. Jedynem wyjściem dla pana by
łoby opuścić Berlin, nie wiadomo jednak, coby cesarza 
więcej rozdrażniło, czy to, czy odmowa na zaproszenie do



I

r

4

Malborga. Co do mnie, to pojmując dokładnie, jak panu 
będzie tam duszno, radziibym jednak jechać. Wiesz pan, 
że cesarz jest bardzo porywczym i jeżeli nie w polityce, to 
w mowach swoich, daje się powodować wrażeniom da
nej chwili... Z tego zaś inni, którym to na rękę, robią 
politykę«.

Wyszedłem nieprzekonany, nawet niezachwiany w mo- 
jem postanowieniu, niejechania. Jedynym rezultatem tej 
wizyty u hr. Leona było to, co mogłem zrobić najgor
szego. Oto zamiast udać chorobę, albo obmyślić jakiś 
pretekst, aby mnie z domu powołano do Krakowa, cisną
łem z^pasyą w kąt te malborskie papiery i... więcej 
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o nich nie myślałem. Wyszło mi to wszystko z głowy 
i pamięci.

Z kalendarzem wogóle miałem mało do czynienia 
(żadnych pensyi nigdy w życiu nie pobierałem), dość, że 
kiedyś przyszedłszy po robocie do klubu na bridge’a, nie «
miałem najmniejszego pojęcia, że jesteśmy w przededniu 
malborskich uroczystości. Gdy wszedłem do hall’u, za
proponowali mi zwolennicy taniej partyi: ekscel. jenerał 
hr. Assenburg i książę Fryderyk Karol Hohenlohe, bridge’a. 
»Będziemy sobie grać do obiadu, a potem do odejścia 
pociągu o jedenastej w nocy. Nawet w wagonie możemy 
jeszcze parę robrów zagrać, bo pan przecie już zapa
kowany«.

»Zapakowany, dokąd? po co?« — pytam.
Moi partnerzy zdumieni i zaniepokojeni, wykrzykują: 

»Jak to gdzie, po co! — Do Marienburga! Przecież tam 
o szóstej rano mamy już oczekiwać cesarza, a pan prze
cie wydrukowany na liście zaproszonych !« 1

»Ja nie jadę!« — mówię na to.
Obaj panowie spoważnieli. Po chwili hrabia Assen

burg rzeki: »Jak pan uważasz, w każdym razie musiałeś 
pan uprzedzić hrabiego Eulenburga o tern, że pan nie 
przyjedziesz?«

»Nie, nic nie dałem znać« — odpowiadam.
Na to moje oświadczenie, przerażenie moich szano

wnych interlokutorów było tak szczerem, że zacząłem do
piero pojmować, że stało się coś okropnego.

»Telegrafuj pan natychmiast, w tej chwili«. Poczem 
zaczęli mi tłumaczyć, że posadzenie przy takiej »Gala 
Tafel« wszystkich biesiadników odpowiednio do ich uro
dzenia, rangi, wieku, wreszcie poddaństwa, jest kwestyą 
wielce skomplikowaną i ciężką pracą dla wielkiego ochmi
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strza dworu. Że zaś pustego miejsca przy stole być nie 
może, więc, gdy jedno ogniwo tego łańcucha wyleci, roz
latuje się wszystko i da capo musi być robionem. »Kos
sak ! Kossak! was haben Sie getan!«

Telegram wysłany przezemnie do wielkiego ochmi
strza dworu brzmiał: »Bedauere unendlich, kann nicht 
kommen«. (Żałuję niezmiernie, nie mogę przyjechać).

Pojechali... Nazajutrz wieczorem (w sobotę) siedzimy 
w hotelu »Monopol« przy wspólnym stole, posłowie: Ce
gielski, Maciej Mielżyński, Zygmunt Dziembowski, Hektor 
Kwilecki, Wywiórski i ja. Robimy w niepokoju rozmaite 
przypuszczenia, co do tonu niezawodnej mowy.

Między publicznością, zaczynają się pojawiać duże, 
jeszcze wilgotne, a dużemi czcionkami zadrukowane arku
sze: »Die Marienburger Kaiserrede!« Prędko posyłamy 
po jeden egzemplarz dla nas.

Pamiętna ta mowa cesarza, apoteozując krwawe apo
stolstwo zakonu i pochwalając postępowanie w myśl ich 
tradycyi, jest unikatem swojego rodzaju. Kwintesencyą tej 
mowy jest wezwanie przez monarchę konstytucyjnego je
dnej części swoich poddanych do walki bezwzględnej 
z drugimi, także swymi poddanymi: »Ich rufę euch alle! 
Ritter des Deutschen Ordens zum heiligen Kampfe gegen 
die polnische Frechheit und den Sarmatischen Uebermuth«. 
( Wzywam was wszystkich, rycerze zakonu niemieckiego 
do świętej (?!) wojny z polską bezczelnością i sarmacką 
butą«).

......Byliśmy przygotowani na najgorsze, a jednak 
przeczytawszy ten namiętny, wprost niepojęty wybuch zło
ści cesarskiej, zdumieliśmy i oniemieli.

Gdy nieco odetchnąłem, błogosławiłem w duchu mój 
instynkt, że mnie nie zawiódł i ustrzegł od słuchania tej
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mowy. Zastanawiałem się nad tern, cobym był zrobił po 
tej mowie, gdybym był pojechał. Byłbym z pewnością 
powstał, ukłonił się cesarzowi i wyszedł prosto na dwo
rzec kolei a tam wskoczył do najpierwszego pociągu, idą
cego w którąkolwiek stronę, aby z tego przeklętego gnia
zda krzyżackiej nienawiści uciec jaknajprędzej.

* *

Tymczasem przygnębieni tym apelem pomazańca bo
skiego do nienawiści i niesprawiedliwości, tak niestety już 
zresztą zbytecznym, przewidywaliśmy teraz zupełne roz
panoszenie się hakaty i polityki eksterminacyjnej. Wten
czas to po raz pierwszy któryś z obecnych posłów po
wiedział: »Zobaczycie, że oni niedługo nietylko w sejmie, 
ale i w parlamencie Rzeszy, przeprowadzą przymusowe 
wywłaszczenie Polaków z ich własnej ziemi«.

Pomimo, że ilu nas było, byliśmy wszyscy pesymi
stycznie usposobieni i skłonni do widzenia w najczarniej
szych kolorach tego, co po mowie malborskiej nastąpi, 
jednomyślnie zaprotestowaliiny tej złowieszczej przepo
wiedni: »Nie! dusza niemiecka do podobnej potwor
ności nie jest zdolną. Parlament tego nie uchwali!«

Dziś wiemy, że to jedyne w historyi państw chrze- 
cijańskich a cywilizowanych, prawo, urągające wszelkiej 
etyce, wszelkim podstawom porządku i ładu społecznego, 
zostało uchwalone ku wiecznej hańbie tego parlamentu.

Wchodzi do sali »boy« hotelowy, niesie telegram na 
tacy, zobaczył mnie i podchodzi. Widzę ze złożonego te-
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legramu wychodzący pomarańczowy języczek... To dwor
ski telegram z Malborga !! Otwieram.

»Anlässlich der Anwesenheit der oesterreichischen 
Abordnung finden am Montag und Dienstag in Berlin 
und Potsdamm Garde Cavallerie Besichtigungen. Seine 
Majestät wünschen, dass Sie denselben beiwohnen und 
sich dem Stabe Seiner Excellenz Baron Bechtolsheim an
schliessen. Von Plessen«. (Z okazyi obecności austrya- 
ckiej deputacyi, odbędą się w poniedziałek i wtorek w Ber
linie i Potsdamie rewie gwardyi kawaleryi. Najjaśniejszy 
pan życzy sobie, abyś pan był obecnym i przyłączył się 
do sztabu ekscel. barona Bechtolsheima. Von Plessen).

Muszę tu nadmienić, że na uroczystości malborskie 
proszonym byi przedewszystkiem wielki komtur Zakonu 
niemieckiego katolickiego (jakim był początkowo cały za
kon, a dopiero po reformacyi się rozłamał) arcyksiąźę 
Eugeniusz, brat arcyksięcia Karola Stefana, żywieckiego.

Kaplica zamkowa malborska pozostała katolicką jak 
długo zamek był ruiną, dopiero teraz przy ogólnej reno- 
wacyi, miała otrzymać chrzest protestancki.

Arcyksiąźę Eugeniusz, jako katolik, wymówił się od 
asystowania tej ceremonii, względy polityczne także po
dobno wpłynęły na tę odmowę. W zastępstwie arcyksię
cia przyjechała tylko deputacya, której przodował feldmar
szałek baron Bechtolsheim.

Baron Bechtolsheim, bohater z pod Custozzy, gdzie 
z jednym szwadronem polskich ułanów rozbił cały kor
pus następcy tronu, późniejszego króla Humberta i otrzy
mał najwyższe odznaczenie wojskowe, krzyż Maryi Teresy, 
był człowiekiem wielkiego rozumu i prawości. Długi czas 
przebywając w Krakowie jako dowódzca brygady, pozosta
wił po sobie najzaszczytniejsze wspomnienia.
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Jak mi to sam mówił, jechał do Malborga bardzo nie

chętnie, znaliśmy się bowiem dobrze z Krakowa. Na wo
jowniczą mowę cesarza Wilhelma, odpowiedział krótko 
i dowcipnie, mniej więcej w tym sensie, że ponieważ krze
wienie chrześcijaństwa na kontynencie europejskim już 
zbyteczne, a rola Zakonu pod tym względem skończoną, 
nie pozostaje mu więc inna jak głoszenie w myśl nauki 
Chrystusowej, miłości bliźniego; jednem słowem... rola 
dobrego Samarytanina.

Mowa barona Bechtolsheima nie podobała się ponoć 
cesarzowi. Mowa cesarza, oprócz hakatystów, nie podo
bała się nawet Niemcom. »Seine Majestat, haben sich 
wieder hinreissen lassen«. (Najjaśniejszy pan, dał się znowu 
ponieść swojej swadzie).

Co do mnie, to tym razem decyzya moja była nie
odwołalną, a że moja żona była na tym punkcie zawsze 
mojego zdania, więc postanowiłem opuścić Berlin natych
miast i więcej nie wracać. Przez osobistą wdzięczność dla 
cesarza, postanowiłem jednak wyjechać »sans esclandre«, 
jak zwykle o tej porze na letnie wakacye, których pora 
nadchodziła.

Po raz ostatni więc kazałem siodłać we wtorek (mowa 
malborska wypowiedzianą została w poprzedzającą so
botę) moją klacz w rynsztunek oficerski i prowadzić ją 
do koszar dragonów gwardyi na Belle-Alliancestrasse, gdzie 
zwykle na nią wsiadałem. Po raz ostatni w życiu ubra
łem się w Berlinie w mundur austryacki i pojechałem na 
pola Tempeihofu. Jadać, myślałem sobie, co mi też powie 
cesarz (jeżeli wogóle dziś ze mną mówić raczy), za to, że 
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nietylko do Malborga nie pojechałem, ale nawet się cho
robą a chociażby niedyspozycyą nie wytłumaczyłem.

Na wielkiej, piasczystej wydmie, leżącej u bram Ber
lina, zobaczyłem zwykły spektakl. Pułki gwardyi, ataku
jące, lub szykujące się do ataku, nieco piechoty dla za
znaczenia mas nieprzyjacielskich, na lewo od szosy lasek 
sosnowy, gdzie punkt zborny dla pan z wielkiego świata 
i ich ekwipaży. Daleko na horyzoncie, niewielka grupa, 
nad nią sztandar cesarski. Nieco bliżej, grupa oficerów 
austryackich i ekscelencya baron Bechtolsheim. Podjecha
łem ku niemu i meldowałem się po służbie, na co on po 
francusku (w Krakowie przywykł do rozmawiania z Po
lakami w tym języku): » Ah! mon cher Kossak, combien vous 
aviez raison de ne pas venir à Marienburg! Dieu que 
c’était ennuyeux«. Podczas tego, podjechał ku mnie major 
hrabia Stürghk i prosił mnie z naciskiem, abym cesarzowi 
skoro tylko powoła mnie do siebie, przy pierwszej spo
sobności zakomunikował, że dnia wczorajszego w Tury
nie na wielkim międzynarodowym wojskowym konkursie 
hipicznym, zaraz z początku pierwsze cztery nagrody, zdo
byli oficerowie austryaccy.

Nieco zdziwiony pytam hrabiego Stürckgh’a, dlaczego 
ja mam być gońcem tych bądź co bądź niepomyślnych 
wieści dla cesarza i jego kawaleryi.

»Wystaw pan sobie — mówi major — że wczoraj 
w Potsdamie w kasynie huzarów gwardyi przy śniada
niu, wniósł cesarz Wilhelm zdrowie deputacyi austrya- 
ckiej w tym sensie, że każdemu wiadomo, że nasza pru
ska kawalerya jest najpierwszą wświecie, niemniej austryaccy 
nasi koledzy doganiają nas dzielnie (»unsere oesterreichi- 
sche Cameraden kommen uns tüchtig nach«).

Aby zrozumieć wzburzenie austryackich oficerów wy
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wołane tym toastem, trzeba wiedzieć, o ile kawalerzysta 
pruski jest dla ułana albo huzara austryackiego jeźdźcem 
znacznie niższej klasy. Piechota niemiecka była zawsze 
wzorem dla innych; do konia jednak Niemcy talentu nie 
mają zupełnie. Materyał koński na oko bardzo piękny także, 
nie może się równać z naszym. Remonty galicyjskie i wę
gierskie jako trzylatki, znoszą łatwiej znoje wojenne, niż 
siedmioletnie piękne: »Ost-preussen«.

Zrozumiałem więc hrabiego Stürckgh’a i moich ko
legów broni, i pytałem tylko, na jakie źródło mam się po
wołać w danym razie. »Powiedz mu, nadporuczniku, że 
był telegram z Turynu dzisiejszej nocy do ambasady«. Za 
chwilę grzmi marsz marsz adjutant cesarski ku naszej 
grupie, zdaleka wołając: »Panie Kossak, proszę do Najja
śniejszego pana«. Salutuję ekscelencyi br. Bechtolsheimowi 
i puszczając w skok Sweetheart, słyszę jeszcze za sobą 
wołanie: »N’oubliez pas la commission !«

Przypadam do cesarza, podaje mi rękę życzliwie jak 
zwykle i nie wspominając słówkiem o Malborgu i o mo
jej depeszy, pyta: »Haben Sie die Attaque der Garde- 
Cuirassieren gesehen? Die war brillant!«

Doskonale, myślę sobie, będę zaraz miał sposobność 
spełnić rozkaz majora hr. Stürckgh’a, i odpowiadam ce
sarzowi z miejsca: »Jawohl Majestät, wir haben alle zu
geschaut und so berauscht, wie sie mit dem gestrigen Er
folg in Turin sind, nichtdestoweniger sind meine oester- 
reichischen Cameraden mit dieser Attaque ganz entzückt«. 
(Tak jest Najjaśniejszy panie, przypatrywaliśmy się wszyscy 
i tak jak są moi koledzy wczorajszem powodzeniem w Tu
rynie upojeni, tak niemniej zachwyceni są tym atakiem).

Cesarz żywo zapytał: »Was für Erfolge?«
»Majestät — odpowiadam — die ersten vier Preise
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haben gestern in Turin die oesterreichischen Officiere er
worben«.

»Ist es officiell?« — pyta cesarz ostro.
»Jawohl Majestät, ein Telegram kamrn heute nachts 

an die Botschaft«.
Cesarz wydal policzki, zamyślił się, wreszcie uderzy

wszy silnie po swojem kolanie rzeki: »Es ist doch gut, 
dass es nicht die Franzosen waren !«

To mówiąc, ruszył stępa, i nie przerywając rozmowy, 
co znaczyło podług etykiety, źe mam koło niego jechać, 
tak mówił:

»Nun Kossak, hören Sie mal, es kommen Ferien, 
Sie gehen wahrscheinlich wie gewöhnlich in die Hohe Ta
tra. Ich möchte dass Sie heuer möglichst bald nach Ber
lin zurückkommen, ich will nämlich Ihre Zeit sehr in 
Anspruch nehmen. Sie müssen mir zuerst ein grosses 
Bild für die Leibcuirassiere malen. — Das sind die mit 
schwarzen Aufschlägen, die in Breslau stehen, eins von den 
ältesten Regimenter Preussens. Die Regimentsgeschichte ist 
sehr reich an wunderbaren Episoden. Sie können wählen 
was Ihnen am besten passt. Da giebt’s Schlachten mit Fran
zosen , Russen, meinetwegen auch mit Oesterreichern! 
Sobald Sie mit diesem Bilde fertig werden, müssen Sie 
mir ein Reiterbild meiner Frau vor der Front Ihrer Pas- 
sewalk Cuirassiere malen... Dann wiederein grosses Bild 
für die Schill-Huzarren. Sie wissen wohl, das sind die 
braunen mit gelben Schniirren, die Trompeter mit Sche
cken beritten. Famoses Regiment in der Farbe! Ueber- 
haupt Kossak, Sie müssen sich zur tüchtigen Arbeit vor
bereiten, weil äusser diesen halte ich noch mehrere andere 
Themas für Sie bereit... Morgen kommen wir mit der 
Kaiserin Sie im Atelier zu besuchen«. — (»Więc panie
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Kossak wakacye nadchodzą, pewnie jak zwykle poje- 
dziesz pan w Tatry. Pragnąłbym, abyś pan tego roku 
o ile możności jaknajwcześniej do Berlina powrócił. Chcę 
pański czas bardzo wyzyskać. Najpierw musisz mi pan 
wykonać wielkich rozmiarów obraz dla moich leibkiras- 
syerów. Wiesz pan?— to ci z czarnymi wyłogami, jeden 
z najstarszych pułków pruskich. Historya pułku jest bo
gatą bardzo w cudowne motywa. Możesz pan w niej wy
brać, co panu najwięcej przypada do gustu. Są tam bi
twy z Francuzami, Rosyanami, ostatecznie i z Austrya- 
kami także. Skoro tylko będziesz pan z tym obrazem 
gotów, życzę sobie mieć wielki portret mojej żony przed 
frontem jej pułku kirassyerów z Passewalk. Zaraz potem 
znowu duży obraz dla huzarów SchilFa, wie pan? ci 
bronzowi z żółtymi sznurami. Trębacze wszyscy na sro-
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kaczach... doskonały pułk w kolorze. Jednem słowem 
przygotuj się pan na tęgą pracę, bo oprócz tych, mam 
dla pana inne jeszcze temata... Jutro zaś z cesarzową 
odwiedzimy pana* w pracowni«).

(Z tych tematów, żal mi bardzo portretu cesarzowej, 
mógłby to być niezwykły obraz. Nie jest piękną, ale fi
gurę ma ładną, a w mundurze pułkownika swoich kiras- 
syerów wygląda naprawdę przepysznie. Mały, czarny »bi- 
corne« z aigrette’ą na siwych jej włosach, jakby umyślnie 
upudrowanych, biały mundur z amarantowemi wypustkami, 
na nim wstęga Czarnego Orla, to wszystko na pięknym 
skarogniadym koniu, jest materyalem do stworzenia ogro
mnie ciekawej rzeczy).

Podczas całej tej rozmowy, po każdym nowym te
macie tego fantastycznego zamówienia, nie odpowiada
łem cesarzowi ani słowem, salutując tylko w odpowiedzi 
na pytający wzrok niebieskich oczu cesarza. Po podaniu 
mi ręki, skoczyłem do austryackiej grupy.

Galopując po raz ostatni po brandenburskich piaskach, 
zrozumiałem!... Tak! to jasne... Ta bajeczna litania wiel
kich prac, zamówionych »en masse« (dotąd nigdy tego 
nie było, zawsze tylko po jednym w miarę, gdy się po
przedni zbliżał ku końcowi), to obawa cesarza, że mu 
ucieknę... to próba powstrzymania mnie, póki czas jeszcze. 
Stąd i to zaproszenie z Maiborga na tę paradę, aby mieć 
sposobność ukazania mi tej olśniewającej perspektywy.

>: Hast du es dem Kaiser mitgeteilt?« — pytają się 
austryaccy koledzy. »Ja! ich habe es Ihm gesagt«. — Py
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tania: Co? jak? Musiałem dokładnie odpowiedzieć. Obra
żona ambicya bezsprzecznie najpierwszej kawaleryi świata 
uspokoiła się nieco.

Wracam do Belle Alliance Caserne, wiem, że po raz 
ostatni w Berlinie mam nogę w strzemieniu, że za chwilę, 
gdy po popuszczeniu popręgów okryją moją klacz kocami, 
to i na ten ciekawy okres mojego życia także zapadnie 
kurtyna, że trzeba będzie wywalczać sobie na nowo w in- 
nem środowisku uznanie. Z przepysznej nawy, prującej 
wesoło fale, wsiadać do barki niepewnej i niewygodnej, 
i mieć za całe bogactwo i balast... kurę, co znosiła złote 
jaja, własnoręcznie zarżniętą.

Wróciwszy do domu, zastaję niezwykle wielką ilość 
listów i telegramów. Otwieram najpierw telegramy... Co 
to ma znaczyć?! Więc Pan jesteś synem Juliusza Kos
saka a wnukiem Wojciecha Galczeńskiego?« Przecieram 
oczy, szukam podpisu... niema.

Otwieram drugi: »Profesorowie i uczniowie Szkoły 
Sztuk Pięknych w Krakowie przesyłają Wojciechowi Kos
sakowi wyrazy uznania za godne reprezentowanie sztuki 
polskiej w Malborgu«.

Ach! więc tak... rozumiem: byłem w Malborgu, pi
łem wino szampańskie po toaście cesarskim bo tak się 
podobało napisać jakiejś kanalii korespondentowi. Przeczy
tawszy w berlińskich pismach moje nazwisko, wydruko
wane pomiędzy zaproszonymi przez cesarza gośćmi, nie 
przypuścił nawet w marnej swej duszy, że można takich 
zaprosin nie przyjąć.

Telegram trzeci od mego brata Stefana: »Attaqué 
vivement par la presse a cause Marienbourg prie répondre 
ce qui est vrai«.

Dziesięć lat minęło, a jednak na wspomnienie tej cię-
19PAMIĘTNIK.
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źkiej a tak niezasłużonej krzywdy i to w takiej chwili wła
śnie, żółć zalewa mi serce i odczuwam ją tak samo, jak 
wtenczas.

Telegramy ! W tej chwili ! Do wszystkich dzienników: 
»Zaproszony do Malborga, nie pojechałem«.

Do mojego brata: »Malgré l’invitation de l’Empereur 
suis pas allé à Marienbourg, situation devenue intolérable, 
décidé quitter Berlin de suite«.

Tego samego dnia w klubie, wszedłszy do biblioteki, 
zastałem tam czytającego gazety wielkiego koniuszego, 
hr. Wedla, mnie zawsze wielce życzliwego. Widząc mnie, 
odłożył gazetę, uścisnął mi rękę, a gdy ja, nie mogąc 
o czem innem ani myśleć ani mówić, zgnębiony może 
więcej krzywdą od swoich, jak mową cesarza, zacząłem 
z nim von der unglücklichen Rede des Kaisers rozmawiać, 
pokiwał smutnie siwą głową, a obejrzawszy się, czy niema 
oprócz nas kogo więcej w czytelni, rzekł: »Ja! Kossak! 
die unglückliche Rede... Glauben Sie aber nicht, dass Sie 
dazu etwas beigetragen haben? Ich sass an der Gala-Tafel 
nicht weit vom Kaiser; während des Diner fragt der Kai
ser den Grafen Eulenburg: »Ja wo steckt denn der Kos
sak, ich habe ihn überhaupt heute gar nicht gesehen?« 
»Majestät! er ist auch gar nicht gekommen« — antwortet 
dem Kaiser der Graf Eulenburg. »Hat er sich entschul
digt?«— fragt der Kaiser im schärferen Ton. »Nein, Ma
jestät, er telegraphierte nur, er kämme nicht«. Eine Viertel
stunde später geht der Kaiser mit der Rede los — ja, ja, 
Kossak... Sie wissen, wie der Kaiser sich hinreissen lässt«. 
(Tak! nieszczęśliwa to mowa, ale czy pan nie sądzisz, żeś 
pan się do tego nieco przyczynił?... Siedziałem niedaleko 
cesarza, przy galowym obiedzie; słyszę, że pyta się hra
biego Eulenburga: »Gdzie się Kossak obraca, wogóle go
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dziś nie widziałem wcale?« »Najjaśniejszy panie, bo też 
wcale nie przyjechał«. »Czy się wytłómaczył?« — pyta 
cesarz już w ostrzejszym tonie. »Nie, najjaśniejszy panie, 
telegrafował tylko, że nie przyjedzie«. Ot i w kwadrans 
potem pali cesarz swoją mowę... Tak, tak! pan wiesz, jak 
łatwo cesarz się unosi...).

** *

Nazajutrz po południu oboje cesarstwo przyszli do 
Monbijou. Ostatni raz w życiu z pewnością byłem z ce
sarzem pod jednym dachem, ostatni raz studyowałem tę 
fenomenalnie wyrazistą twarz, w której się czyta, jak w ksią
żce. Studyowałem rzeczywiście, bo robiąc właśnie jego 
wielki konny portret, skorzystałem z jego bytności w pra
cowni i poprosiłem, aby na chwilkę siadł na drewnianego 
konia. Cesarzowa siedziała podczas tego ostatniego seansu 
opodal mnie, interesując się rozmaitymi sposobami, jakimi 
każda indywidualność malarska stara się swój cel osiągnąć.

Nie sądzę, aby cesarz Wilhelm 11. miał kiedykolwiek 
te moje wspomnienia w ręku, gdyby to jednak kiedykolwiek 
nastąpić mogło, to on jeden tylko mógłby mi odpowie
dzieć, czy podczas tego ostatniego spotkania się naszego, 
gdy z wysokości drewnianego konia patrzał na mnie, czy
tałem w jego oczach myśli jego dokładnie. Bo ja w nich 
czytałem wyrzut jakiś do mnie, ale nie mogłem zrozumieć, 
jaka tego może być przyczyna. O tern, że zdecydowany 
już byłem po raz ostatni dla niego pracować, on jeszcze 
wiedzieć nie mógł, a przy całej uprzejmości cesarza, wyraz 
ten, żalu czy wyrzutu, ciągle widziałem w jego oczach. 
Zdawaćby się mogło, że ja prędzej mogłem mieć żal do 
cesarza. Dopiero wspomniawszy rozmowę moją z hrabią 
Wedlem, przyszło mi na myśl, czy rzeczywiście moja nie
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obecność nie zaostrzyła tonu tej nieszczęsnej mowy i czy 
cesarz, żałując, źe ją taką, jak była, wypowiedział, może 
teraz o to ma żal do mnie. Prawie pewny jestem, źe się 
nie mylę.

Jakkolwiekbądź oboje cesarstwo, z któremi ani o Mal- 
borgu, ani o moich zmartwieniach i krzywdzie ze strony 
tej właśnie, z której miałem prawo raczej uznania ocze
kiwać, nie było, ma się rozumieć, mowy, jak zresztą 
i o mojem postanowieniu opuszczenia Berlina, pożegnali 
mnie najżyczliwiej, życząc wesołych wakacyi i prędkiego 
powrotu.

Dziękując im i odprowadzając do bramy parku, zda
wałem sobie sprawę dokładnie, że nigdy więcej w życiu 
tak potężnego a tak życzliwego mecenasa mojej sztuki 
mieć już nie będę. Wspomniałem na wszystko dobre, czego 
od niego doznałem, za jego szczere współczucie po śmierci 
mojego drogiego Ojca, za jego troskliwość o moje powo
dzenie materyalne, za zabiegi w sprawie Somo-Sierry, i było 
mi nad wyraz ciężkiem, że za to wszystko teraz, kiedy 
cesarz życzy mi prędkiego powrotu, ja wiem, że już nie 
wrócę i że prawdopodobnie nigdy go już nie zobaczę.

Nazajutrz, we czwartek, w rannym >: Berliner Tage- 
blacie« czytałem o bytności »Ihrer Majestäten beim Maler 
v. Kossak«. Wieczorem zaś, w tym samym dzienniku, tlu- 
stemi łacińskiemi czcionkami, cały mój telegram do mojego 
brata wysłany we francuskim języku, opatrzony tylko wy
krzyknikami i znakami zapytania, powtórzony. »Malgré l’in
vitation de l’Empereur suis pas allé à Marienbourg, situa
tion intolerable (!?) décidé quitter Berlin de suite.«
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W pierwszej chwili było mi nadzwyczaj przykrem, że 
wbrew mojej intencyi opuszczenia Berlina »sans tambour 
ni trompette s opuszczę go właśnie wśród wrzawy komen
tarzy, a wywołując namiętne dyskusye, czy miałem, czy 
też nie miałem racyi tego robić. Wkrótce jednak przysze
dłem do przekonania, że tak, jak się stało, stało się może 
najlepiej. Stało się zaś bardzo po prostu. Mój brat, do
tknięty do żywego napaściami brukowych piśmidel lwow
skich na mnie, pokazał redaktorom oryginał mojej depeszy. 
Zaraz całą przedrukowali, telegraf zaniósł ją do Wiednia, 
stamtąd zaś powróciła do Berlina, skąd wyszła, ale wprost 
do gazet.

Le vin est tiré il faut le boire! Tekstu depeszy mojej 
odwoływać nie będę, przeciwnie, muszę jej dać teraz ofi- 
cyalne potwierdzenie.

Zdawałem sobie dobrze sprawę, że przez to robię się 
na te kilkanaście dni, których potrzebowałem na uregulo
wanie moich interesów, pokończenie paru jeszcze niezu
pełnie gotowych obrazów, paryą w tern samem społeczeń
stwie, wśród którego wczoraj jeszcze byłem psutym, łu
bianym i otoczonym rzeczywiście ogólną życzliwością.

Przedewszystkiem postawić sprawę jasno wobec ce
sarza i to zaraz, nie zwlekając. Dziś już nie można, cesarz 
pod Potsdamern w Neues Palais. Ma już wieczorne dzien
niki w ręku, z pewnością oczekuje wyjaśnienia, dlaczego 
mu tego wczoraj osobiście nie oznajmiłem.

W piątek więc rano pojechałem do Potsdamu koleją 
do jenerał-adjutanta, ekscelencyi von Plessen. Była to je
dyna droga do cesarza, choć pośrednia, bo na dworze Ho
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henzollernów niema pięknego zwyczaju, przyjętego przez 
dwór habsburski, że każdy ma prawo, podając się do 
audyencyi, z cesarzem osobiście mówić. W Berlinie »man 
wird zum Kaiser befohlen«.

Zameldowałem się więc u ekscelencyi zaraz rano. Po
witawszy mnie z pewnym odcieniem wyrzutu, po czem 
wiadomem mi już było, że gazety wieczorne czytał i celu 
mojej wizyty się domyślał, rzeki do mnie powoli i z na
ciskiem :

»Lieber Herr v. Kossak, ich habe Ihr Telegramm an 
Ihren Bruder gelesen... Ich bitte Sie um ein Gefallen... 
nämlich... Sie sind bei mir heute gar nicht gewesen... wir 
haben miteinander überhaupt nicht gesprochen... Sie wis
sen, wie Sie bei mir stets willkommen sind, diesmal jedoch 
bitte ich Sie erst in einer Woche bei mir erscheinen zu 
wollen... Fahren Sie nach Berlin zurück... Sie sind auf
geregt und nervös... Man darf nie wichtige Entschlüsse in 
diesem seelischen Zustande fassen«.

(Kochany panie, telegram pański do brata czytałem... 
Proszę pana, zrób mi pan jedną łaskę... otóż... powiedzmy, 
że pan wcale dziś u mnie nie był... nie rozmawialiśmy ze 
sobą wcale... Wiesz pan, jak miłym zawsze gościem jesteś 
dla mnie, tym razem jednak proszę pana dopiero za tydzień 
się ze mną zobaczyć... Jedź pan z powrotem do Berlina... 
Jesteś pan rozdrażniony i zdenerwowany... nie trzeba nigdy 
w tym stanie ducha o ważnych kwestyach decydować).

»Excellenz! mein Entschluss ist fest, ich verlasse Ber
lin. Mein Besuch bei Euer Excellenz hat äusser dem Ab
schiedsnehmen jedoch einen anderen Grund. Ich wollte 
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nämlich Euer Excellenz versichern, dass ich die feste 
Absicht hatte jeden öffentlichen Lärm zu vermeiden und 
in einer discreten Weise anlässlich der kommenden Ferien 
zu verschwinden. Deshalb auch habe ich Seiner Majestät 
meinen Entschluss verschwiegen. Leider die Indiscretion 
meines Bruders, der es in meinem Interesse zu tun glaubte, 
hat mein Telegramm in die Öffentlichkeit gebracht. Indem 
ich es dementiren weder kann noch will, bitte ich Euer 
Excellenz, Majestät meinen innigsten Dank für Alles was 
mir Seinerseits zu Teil wurde, auszusprechen«.

(Ekscelencyo! postanowienie moje jest niezłomne, 
opuszczam Berlin. Moja bytność u waszej ekscelencyi ma, 
oprócz pożegnania go, jeszcze inny cel. Oto chcialem waszą 
ekscelencyę zapewnić, że miałem najszczerszą intencyę uni
knąć wszelkiego hałasu i możliwie dyskretnie się usunąć 
pod pozorem nadchodzących wakacyj. Dlatego też o mo
jem postanowieniu wobec Jego Cesarskiej Mości przemil
czałem. Niestety, niedyskrecya mojego brata, którą popeł
nił jedynie w mojej obronie, sprawiła opublikowanie mojej 
depeszy. Nie mogąc, ani nie chcąc jej odwoływać, proszę 
waszą ekscelencyę, Jego Cesarskiej Mości moją najgłębszą 
wdzięczność za wszystko, co mnie osobiście od niego 
spotkało, wyrazić).

»Erlauben Sie, Herr von Kossak, denken Sie nicht, 
dass es gewissenmass undankbar Ihrerseits, wenn Sie mit 
diesem bedauerlichen Entschluss auf das Alles, was Seine 
Majestät für Sie getan haben, beantworten?«

(Przepraszam pana, panie Kossak, czy pan nie sądzisz, 
że to jest w pewnej mierze niewdzięcznem, odpowiadać 
na to wszystko, co cesarz dla pana uczynił, tern pożało
wania godnem postanowieniem?)

»Excellenz wissen wohl am besten, dass ich für Seine 
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Majestät mit allen meinen Kräften und mit bestem Willen 
gearbeitet habe. Excellenz wissen aber auch wohl am be
sten, dass ich seit dem Wreschener-Process meine mora
lische Ruhe verloren habe, dass mein Gewissen im Zwei
fel ist, ob ich jetzt als Pole die Heldentaten der Preu
ssen verewigen darf«.

(Wasza ekscelencya wie najlepiej, jak z całych moich sił 
i najlepszych chęci dla cesarza pracowałem. Ale i to wasza 
ekscelencya wie lepiej niż ktokolwiek, że od procesu wrze
sińskiego straciłem spokój ducha i że sumienie moje w roz
terce, aźali wolno mi teraz, jako Polakowi, uświetniać bo
haterskie czyny Prusaków).

»Aber Kossak, die Kunst ist doch international!« 
»Allerdings Excellenz! jedoch mit Ausnahme der Schlach
tenmalerei. Können Excellenz sich einen von den berühm
ten französischen Schlachtenmaler, wie de Neuville, Aimé 
Morot oder Détaillé denken, der nach dem 1871 Jahre 
nach Berlin kommen würde, um glorreiche Episoden aus 
der Geschichte der preussischen Kriegszügen für den Kaiser 
Wilhelm den 1. zu malen? Er würde sicher nicht mehr nach 
Frankreich kommen können... Mein Fall ist viel schlimmer. 
Dort war ein regelrechter Kampf zwischen zwei bewaffneten 
Mächten... hier in meinem Falle nur eine Partei ist be
waffnet... Ausserdem, Excellenz, mein Allerhöchster Gön
ner und Maecen hat diesmal persöhnlich in die antipol
nische Politik eingegriffen...«

(Ależ panie Kossak, sztuka jest przecie międzynaro
dową! — Bezwątpienia ekscelencyo, ale z wyjątkiem ma
larstwa batalistycznego. Czy wasza ekscelencya może sobie 
wyobrazić któregokolwiek z wielkich batalistów francuskich, 
jak de Neuville, Aimé Morot albo Détaillé, któryby po 
roku 1871 przyjechawszy do Berlina, malował dla cesarza 
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Wilhelma 1. pełne chwały epizody z historyi oręża pru
skiego?... Tenby z pewnością nie miał po co do Francyi 
wracać! A moja sytuacya jest o wiele gorszą. Tam były 
dwa potężne uzbrojone narody —tu zaś jeden z nich tylko 
jest uzbrojony. Pozatem, ekscelencyo, wystąpił mój najdo
stojniejszy protektor i mecenas tym razem osobiście, czyn
nie w antypolskiej polityce).

»Hören Sie mai, Kossak! gerade wegen Ihrer Natio
nalgefühle dürfen Sie sich besinnen und den Faden, an 
dem noch die Sympatien des Kaisers für Ihr Volk hän
gen, nicht reissen«. — »Excellenz haben warscheinlich 
Recht, es wäre vom politischen Standpunkte vernünftiger, 
ich fürchte aber dass ich als Maler, nicht mehr fähig bin, 
diese Themas mit Temperament und Überzeugung zu be
handeln«.

(Posłuchaj pan mnie, panie Kossak. Właśnie dla pań
skich uczuć narodowych powinieneś się pan rozmyślić i tej 
nici, na której jeszcze sympatye cesarza dla pańskiego na
rodu zawisły, nie zrywać! Wasza ekscelencya prawdo
podobnie ma racyę, że z punktu polityki byłoby to roz- 
sądniejszem, cóż, kiedy jako malarz obawiam się, że nie 
jestem już zdolny do traktowania tych tematów z tempe
ramentem i przekonaniem).

Ledwie te słowa wypowiedziałem, ekscelencya powstał, 
a prostując swoją wysmukłą i wysoką żołnierską figurę 
i zapinając nerwowo guziki wojskowego surduta, oschle, 
podając tylko dwa palce, oświadczył: »Herr von Kossak, 
Seine Majestät treffen in einer halben Stunde von Berlin 
in Potsdam ein, ich werde Allerhöchst derselben sofort 
Ihre Abreise mitteilen... Leben Sie wohl!...«
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Przyszło mi teraz blizko tydzień w tern samem mie

ście, w którem dotąd czułem się pod opieką łaski i oso
bistej sympatyi cesarza, żyć jako tej »undankbare Jammer- 
seele« (niewdzięczna psia dusza), jak o mnie pisał haka- 
tystyczny »Der Gesellige«.

Były to jedne z najcięższych chwil, jakie przeżyłem, 
a chociaż byłbym dał wiele, aby uciekać natychmiast, mia
łem do załatwienia mnóstwo spraw, w których nikt mnie 
zastąpić nie mógł.

Dziś nie żałuję tego, bo dzięki tym okolicznościom 
mogę tu dać całemu społeczeństwu berlińskiemu świade
ctwo taktu, delikatności i serca, jakiego się nie spodzie
wając, w tern głębszej wdzięcznej pamięci zachowałem.

Rzecz prosta, że kończąc gorączkowo moje zobowią
zania malarskie i regulując moje interesa, zaprzestałem już 
pokazywać się w klubie, najmocniej przekonany, że zamiast 
samych życzliwych, jak dawniej, twarzy, zobaczyłbym same 
tylko »figures de bois«.

W parę dni po wrzawie, wywołanej mojem postąpię-

/
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niem z cesarzem, spotykam na ulicy barona Reischach’a, 
wtenczas ex-wielkiego ochmistrza dworu ś. p. cesarzowej 
Fryderykowej, a dziś, gdy to piszę, wielkiego koniuszego 
cesarza. Byl on także jednym ze zwolenników taniego 
bridge’a, i często miałem zaszczyt do tej partyi należeć. 
Zoczywszy mnie, zdziwiony zawołał: »Was! Kossak, Sie 
sind noch da!?« — »Leider, Excellenz! ich erledige noch 
manche Angelegenheiten, bin aber schon bald fertig«. — 
»Ja, warum kommen Sie denn nicht mehr in den Club, wir 
vermissen Sie alle (sic)?« — »Excellenz, ich meine, es ist 
selbstverständlich, dass ich nach dem, was ich getan habe, 
mich einem unfreundlichem Empfang im Club nicht aus
setzen will!« — »Was! deshalb wollen Sie sich nicht sehen 
lassen!? Hören Sie mal, Kossak! ich werde Ihnen ganz 
aufrichtig sagen. Was hat die Kunst mit der Politik zu 
tun, das versteht keiner von uns im Club... Wir haben 
aber Herz genug, um zu begreifen, dass Sie abgesehen 
davon, ob Sie Recht haben oder nicht, das grösste Opfer 
was einem möglich würde für Ihre Nationalgefühle ge
bracht haben... Und das! das wissen wir zu schätzen. Kom
men Sie mit, ich lasse Sie nicht los, Sie werden sehen, 
wie Sie empfangen werden.« (Niestety tak ekscelencyo, za
łatwiam jeszcze niektóre sprawy, ale wnet już będę go
tów. — No dobrze, ale czemuż pan już do klubu nie 
przychodzisz, wszystkim nam pana brak. — Ekscelencyo, 
sądzę, że to zupełnie zrozumiałe, że po tern, co uczyniłem, 
nie chcę się narażać na nieżyczliwe przyjęcie w klubie. 
Co! i to dlatego nie chcesz się pan więcej pokazać? Słu
chaj pan, panie Kossak, ja panu zupełnie otwarcie powiem. 
Co ma do czynienia sztuka z polityką, to żaden z nas 
w klubie tego nie pojmuje... Ale bez względu na to, czy 
pan masz racyę czy nie, to jako ludzie z sercem pojmu
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jemy doskonale, że pan dla swoich uczuć narodowych 
zrobiłeś największą ofiarę, na jaką wogóle kogokolwiek 
stać, i to... to umiemy ocenić... Proszę, chodź pan ze 
mną, nie puszczę pana; zobaczysz pan, jak go przyjmiemy).

Pełen wdzięcznej pamięci, dziękuję Wam tutaj po la
tach wielu, panowie tak wysocy urodzeniem jak i sercem, 
książę Chrystyanie Hohenlohe, dostojny prezesie Union- 
Clubu, baronie Reischach, książę Hatzfeld, hrabio Thiele 
Winkler, hrabio Wedel i hrabio Eulenburg, książę Dolina 
i książę Ratibor, za wasze życzliwe słowa i za to nieza
pomniane uczucie otuchy w tej depresyi moralnej, w jaką 
mnie te ciężkie przejścia wprawiły.

Bo nie było dia mnie większej pociechy i nic mi nie 
mogło być cenniejszem w tej chwili mego życia, jak prze
konanie, że czy postępek mój był polityczny, czy też nie, to 
ludzie serca byli po mojej stronie.



CHŁOPY



Cesarz Franciszek Józef I. postanowił przybyć do Ga- 
licyi na wielkie manewry kawaleryi, w okolicy Komarna. 
Główna kwatera cesarska wyznaczoną została w sąsiednich 
Chłopach, należących także do wielkiego kompleksu dóbr 
ekscelencyi hr. Karola Lanckorońskiego.

Przy tej okazyi spotkał mnie niezwykły zaszczyt (gdy 
się nie jest ani księciem ani hrabią), że mię powołano do 
głównej kwatery, jako oficera ordynansowego.

Czternaście tysięcy kawaleryi w jednej masie stanęło 
w okolicy Komarna.

Na dwa dni przed przyjazdem cesarza wszyscy, na
leżący do głównej kwatery, byli już w Chłopach. Wspa
niały dwór, wśród gaju starych, pięknych brzóz, o złotych 
już listkach, oddany został przez hr. Lanckorońskiego na 
kwaterę dia arcyksiążąt i świty. Dla cesarza w tym samym 
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gaju postawiono dawniej jeszcze pawilonik osobny. Śnia
dania, obiady i kolacye podawała służba dworska w wiel
kim, pamiątkowym namiocie. Namiot ten, używany przez 
ś. p. arcyksięcia Albrechta w kampaniach, wraz z całym 
serwisem polowym zapisał arcyksiąźę cesarzowi. Mieści ,
się w nim w podkowę do stu osób. Wszystko należące 
do tego serwisu jest ze srebra, nawet kubki, oprócz rznię
tych z kryształu, ze srebrnemi główkami, kwadratowych 
flakonów, z których trzy równo koło siebie stojące przy
padają na dwóch biesiadników, tworząc sympatyczny trój
kolorowy motyw dekoracyjny, prosty, ale w charakterze 
obozowym. W środkowym flakonie woda z Schónbrunnu 
(osobny wagon z beczkami tej wody jedzie wszędzie za ce
sarzem), w drugim wino białe, w trzecim czerwone. Na pa
miątkę arcyksięcia nazywa się ten namiot »Custozza-Zelt«.

W piękny, gorący dzień wrześniowy, uszykowani w je
den szereg podług stopni wojskowych, staliśmy w ryn
sztunku marszowym (Marschadjustirung tenue de campa- 
gne) wzdłuż alei, którą do swojego pawiloniku miał cesarz 
zajechać. Na progu pawilonu stali: pan domu, hr. Lancko- 
roński w kontuszu i źupanie i namiestnik, ś. p. hr. Andrzej 
Potocki z hr. Lanckorońską. Przywitawszy się z nimi, ru
szył cesarz z ekscelencyą feldmarszałkiem von Beck, swoim 
general-adjutantem, wzdłuż naszego szeregu, witając się 
z każdym, a jenerał v. Beck w danym razie przypominał 
cesarzowi nazwisko. Patrząc na lekko pochyloną, z wła
ściwym sobie ruchem siwą głowę cesarza, wspomniałem 
sobie wszystkie, a tak różne okoliczności, w jakich go 
widziałem. Na błoniach krakowskich, wśród setek chłopów 
krakowskich, eskortujących go z fantazyą do Woli Justow- 
skiej, na tle pięknej sylwety Krakowa i Wawelu, powsta
jącego dziś, dzięki jemu, z ruiny i roli koszar żołnierskich,



307
do dawnej, choć w części, świetności rezydencyi królewskiej. 
Na licznych otwarciach Künstlerhausu wiedeńskiego, (tam 
to po raz pierwszy dopiero po opuszczeniu Berlina, spo
tkał mnie rzadki zaszczyt ze strony cesarza Franciszka Jó- 

k zefa... publicznego uściśnienia ręki). W czerwonym surducie
myśliwskim, na tle ozimin i czarnoziemów węgierskich... 
W mundurze feldmarszałka pruskiego na dworcu potsdam- 
skim, przed frontem mojej komendy... w mojej pracowni 
w Wiedniu... na balu dworskim i na galowem przedsta
wieniu w operze berlińskiej, wśród białych biustów, dya- 
demów brylantowych...

** *

Zbliża się cesarz ku mnie. »Miło mi pana tu widzieć, 
od Berlina nie spotkałem pana«. Feldmarszałek Beck pod
powiada: »Er hat schon Berlin verlassen«. — »Ich weiss 
ja«, odpowiada cesarz i szaremi, a bystremi oczkami pa- 

> trząc mi w oczy, pyta: »Anlässlich?« — »Anlässlich der
Marienburger Rede des Kaisers, Euer Majestät«. Cesarz 
uśmiechnąwszy się, pokiwał siwą głową, a powtórzywszy 
parę razy: »Ja! ja! Sie sind kurirt von Berlin«, poszedł do 
podporuczników, na których kończył się ten szpaler ofi
cerów ordynansowych.

Codzień do obiadu proszonych było kilka ekscelencyi 
z pomiędzy przedstawicieli wielkich rodów, książąt ko
ścioła i urzędników. Stale zasiadali: hr. Karol Lancko- 
roński i hr. Andrzej Potocki, namiestnik.

Można sobie łatwo wystawić, jak często, zmęczonemu 
kilkogodzinną konną jazdą w upalny dzień cesarzowi cię
żkim musi być obowiązek konwersacyi z otaczającemi go 
ekscelencyami, z których często niejednego pierwszy raz 
w życiu widzi.

k 20*
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Zdaje mi się, że w Chłopach przysłużyłem się cesa
rzowi, pomagając mu w tej »corvée«.

Pamiętając, jak na obiedzie w Berlinie cieszył się mo- 
jem menu, które zastał przy swojem nakryciu, oparte o kie
liszek, robiłem, ledwie zsiadłszy z konia, codzien inne menu 
dla cesarza. Brałem tematy żolniersko-obozowe; więc raz 
był kucharz pułkowy, trzymający przez brudną ścierkę ko
ciołek dymiący, z którego łyżką czerpie troskliwy o jadło 
szwadronu rotmistrz od ułanów. Na drugi dzień moło- 
dycia Rusinka, Mazurowi ułanowi podaje dzbanek.

Widząc, jak cesarz się cieszy tern, jak wchodząc do 
namiotu rzuca okiem, czy o flakony kryształowe oparty 
karton ma tylko litografowane pismo, czy też akwarellę, 
jak znalazłszy ją, binokle zakłada i śmiejąc się wesoło, 
przesyła pozdrowienie ręką w moją stronę, mówiąc do 
sąsiadów ekscelencyi: »Ja! was kriegen wir heute vom 
Kossak zum Essen«, zacząłem coraz więcej figuralne akwa- 
relle na poczekaniu komponować.

Najwięcej -ubawił się cesarz, gdy któregoś dnia na
szkicowałem prędko scenę w karczmie: z mołodyciami 
ułani i huzarzy puścili się w kołomyjkę; wióry lecą z po
dłogi, zapaski i namitki gdzieś porwane wirem kołomyjki, 
opalone łydki mołodyć śmigają, a żyd arendarz rudą brodę 
kręci z kontentacyi.

Wracając do ekscelencyi, poradził sobie cesarz z nimi 
w ten sposób, że nacieszywszy się sam, podawał karton 
jednej, drugiej i trzeciej ekscelencyi: »Reizend, nicht wahr?« 
i koniec. Miał już spokój i z apetytem brał się do zupy. 
Trzeba było zaś w przerwie znowu odezwać się do któ
rego z sąsiadów, to brał znowu menu w rękę i dawał 
admirować.
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Upały były wielkie, jak zwykle o tej porze we wscho

dniej Galicyi. Wracaliśmy z manewrów, ciesząc się na prze
branie w lżejszą formę mundurów i na chłód wieczorny. 
Pewnego wieczora, a było to tego samego dnia, w któ
rym widziałem kilkanaście tysięcy jazdy, defilującej po kil
kunastu (niektóre pułki dalej rozkwaterowane, tygodnie 
maszerować tutaj musiały) dniach ciężkiej pracy, wyczer
pujących ataków i manewrów w pełnym rynsztunku, z dwu
dniowym furażem przy siodle, w okolicy biednej pod wzglę
dem wody. Widoku tego nie zapomnę. I konie i jeźdźcy 
wyglądali, jak gdyby na paradzie wiosennej, po zimie w ko
szarach. Wypoczęte konie, na nich rzeźcy jeźdźcy. Miałem 
oczy jeszcze pełne tego wspaniałego spektaklu, a w pamięci 
minimalną cyfrę koni chorych (w przecięciu po dwa na 
szwadron!), gdy z jednym z moich kolegów ułanów, nad- 
porucznikiem Wohlbeckiem, szukając ochłody, wsunęliśmy

> się pod płaczący jesion, tuż obok namiotu, gdzie obiad 
za ęhwilę podać miano, gdy tylko cesarz się ukaże.

Rozgarnąwszy gałęzie jesionu spostrzegliśmy, że ła
weczka już zajęta. Siedział na niej jenerał-dyrektor całej 
kawaleryi austryackiej, najkompetentniejszy jej znawca, 
Alois hrabia Paar, General der Cavallerie, ekscelencya, 
feldmarszałek i t. d.

Uprzejmie zrobiwszy nam miejsce obok siebie, pytał 
mnie o moje wrażenia z Chłopów, porównywując je z temi, 
które odniosłem w Potsdamie i pod Berlinem, po wszyst
kich tych wspaniałych rewiach i paradach.

Byłem tak pod wrażeniem tego dnia, tych przepy
sznych pułków galicyjskich, że z całym entuzyazmem za
cząłem parallelę prowadzić między jazdą pruską, a naszą, 
co do siedzenia jeźdźca i jego ekwitacyjnego wykształcenia.

► Porównywałem nasze i ich wyekwipowanie i uzbrojenie. 
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Porównywując wreszcie i materyał koński, doszedłem do 
konkluzyi, że tamci na paradzie są wspaniali, ale nasi 
w polu przewyższają Prusaków na każdym punkcie o całe 
niebo. Zakończyłem wreszcie mój wywód tern, że jedną 
armię tylko znam, która byłaby w stanie taką jazdę, jak 
ta, którą dziś widziałem, pokazać—-to armia polska, gdyby 
istniała.

»Ja! ja! Kossak«, (rzekł na to ekscelencya hr. Paar) 
»Sie haben vollkommen Recht, es ist aber kein Wunder, 
Oesterreich hat die beiden Reiter-Völker, die Polen und 
die Ungarn... Der Pole ist überhaupt das beste, was es 
gibt... es kann ein Schusterbursche, der nie zu Pferde 
gesessen oder ein Bauerknecht, der schon mit drei Jahren 
auf blossen Pferden auf der Weide herumgalopierte sein... 
es bleibt sich egal, beide vom Haus aus sitzen weich zu 
Pferde, beide werden ausgezeichnete Reiter und ganz ideale 
Pferdewärter. Der Ungar sitzt schon ein bischen steifer, 
ist aber noch ein vorzügliches Material und der Deutsch- 
Böhme — ist schlecht!«

(Tak, tak, masz pan zupełną słuszność, ale nic w tern 
dziwnego. Austrya posiada oba kawaleryjskie narody, Po
laków i Węgrów. Polak jest wogóle najlepszem, co jest, 
czy to terminator szewski, co nigdy w życiu na koniu 
nie siedział, czy parobek ze wsi, co mając trzy lata, już 
po łące na nieosiodłanych koniach ganiał, to wszystko je
dno, jeden jak drugi siedzą z punktu miękko, obaj będą 
wybornymi jeźdźcami, a przytem przywiązani do konia. 
Węgier siedzi już nieco sztywniej, mimo to jest to cudo
wny jeszcze materyał, ale zato Deutsch-Böhm jest do ni
czego!...).

Dosłownie przytaczam te kompetentne słowa, są one 



311
wyznaniem wiary każdego wytrawnego dowódzcy kawa- 
leryi austryackiej.

W parę lat potem były cesarskie manewry austryackie 
na Śląsku. Przybył na nie cesarz Wilhelm II., jako gość ce
sarza Franciszka Józefa. Po świetnej szarży, którą w trudnym 

<■ terenie z precyzyą a fantazyą przedziwną wykonała galicyj
ska brygada ułanów hr. Huyn’a, cesarz Wilhelm, porwany 
podziwem, zajechał przed front 2-go pułku ułanów, win
szując dowódzcy i pułkowi. Hr. Huyn, piękna i rycerska 
postać, po prostu po żołniersku odpowiedział cesarzowi 
Wilhelmowi, że to nic nadzwyczajnego: »Ich habe ja, 
Majestät, in meiner Brigade lauter Polen, die besten Sol
daten der Welt« (to nic nadzwyczajnego, mam przecież, 
najjaśniejszy panie, samych Polaków w mojej brygadzie, 
najlepszego żołnierza na świecie).

* 
} * . *

W Chłopach otrzymałem z Krakowa list, tam do mnie 
przez ekscelencyę general-adjutanta cesarza Wilhelma za
adresowany.

Generał von Mackensen dowodził wówczas brygadą 
leibhuzarów »Todtenkopfhusaren < w Langfuhr pod Gdań
skiem. Dzielny żołnierz, dobry jeździec, nie nadawał się na 
dworaka i rzadko pełnił służbę przy cesarzu w Berlinie. 
Był jednak, o ile o tern sądzić mogłem, jednym z ulubień- 

> ców cesarskich. Generał von Mackensen nie miał jeszcze
sposobności oglądania jednego z moich ostatnich, dla ce
sarza wykonanych obrazów i biorąc asumpt z zobaczenia 
go, wystosował do mnie list, który posiadam, jako miłe 
wspomnienie i dokument ciekawy.

Przedtem jeszcze, powracając do tego obrazu, to był 
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on może najlepszym ze wszystkich moich, dla cesarza wy
konanych. Przedstawia on rozpaczliwy odwrót pobitego 
Bliichera ku Chateau Thierry, po bitwie pod Montmirail. 
Stokami wzgórz spadzistych, u stóp których płynie La 
Marne i leży śliczne Chateau Thierry, cofają się w roz
mokłym marcowym terenie, zachowując formę czworoboku 
najeżonego bagnetami, piechury pruskie. Bez amunicyi, 
zmęczeni całodzienną bitwą, zdemoralizowani klęską. Teraz 
wobec całej wspaniałej kawaleryi Grouchy’ego dostali roz
kaz ratowania od zupełnej zagłady korpusu Bliichera, po
wstrzymując ten nawał kawaleryi. Dodano im wprawdzie 
do pomocy dwa bataliony jegrów moskiewskich, te jednak 
nie wytrzymały natarcia dragonów francuskich i szwole
żerów polskich i wycięte zostały w pień. Pruski batalion, 
ciągle atakowany, ciągle dręczony, dzięki co prawda bar
dzo rozmokłej ziemi, w której konie francuskie i polskie 
grzęzły, nie dał się rozbić.

A propos tego obrazu, przypominam sobie, że miał 
cesarz myśl ciekawą, aby był malowany w spółce, przeze 
mnie i przez Róchlinga. Ja miałem robić dragonów Orou- 
chy’ego i naszych szwoleżerów, a Röchling piechurów pru
skich. Hr. Hülsen Häseler zakomunikował mi w formie 
propozycyi tę myśl cesarza. Odpowiedziałem, że to nie
możliwe, bo »moja« kawalerya musi rozbić w puch pie
chotę Róchlinga. Brak kompletny temperamentu batalistów 
niemieckich uprawniał mnie w zupełności do tego powie
dzenia. — Cesarz roześmiał się podobno i rzekł hrabiemu 
Hülsen Häseler: »Ja, ich glaube auch, dass die Kossaksche 
Infanterie wird eine härtere Nuss für Grouchy, wie die von 
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Röchling sein«. Nie wiem o ile to jest prawdą, obraz je
dnak malowałem ja sam.

Tego więc obrazu ekscelencya von Mackensen nie 
zobaczył, aż w półtora roku po opuszczeniu przeze mnie 
Berlina, poczem zaszczycił mnie listem, otrzymanym wła
śnie w głównej kwaterze cesarza Franciszka Józefa.

List ten brzmi jak następuje:
»Sehr verehrter Herr von Kossak! Anlässlich meiner 

letzten Anwesenheit in Berlin, habe ich im königlichen 
Palais Ihr herrliches Bild von Chateau Thierry bewundert. 
Seine Majestät teilten mein Entzücken... Soll das Ihr 
letzter Pinselstrich zum Ruhme der preussischen Waffen
taten sein? Die Kunst ist doch international, man ver
langt es aber nicht von dem Künstler... Ich würde mich 
ganz aufrichtig freuen, Ihnen auf demselben Pfad zu bege

gnen, auf dem ich die 
Ehre hatte Sie kennen 
gelernt zu haben... Al
so auf Wiedersehen! 
Ihr ganz ergebenster 
von Mackensen«.

(»Szanowny Panie 
Kossak! Z okazyi mo
jego ostatniego pobytu 
w Berlinie, podziwia
łem w królewskim pa
łacu przepyszny Pań
ski obraz bitwy pod 
Chateau Thierry. Jego 
Cesarska Mość podzie
lał mój zachwyt. Czy 
to ma być ostatnie po
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ciągnięcie Pańskiego pędzla na chwalę bohaterskich czy
nów pruskich? Sztuka jest przecież międzynarodową, nie 
wymaga się tego jednak od artysty... Serdecznie-bym się 
cieszył, gdybym na tej samej ścieżce, na której miałem 
zaszczyt poznać Pana, spotkał Go znowu... A więc do 
widzenia! Oddany Panu«).



POCHÓD JUBILEUSZOWY



Rzadki w historyi wypadek, 65-ej rocznicy wstąpienia 
na tron cesarza Franciszka Józefa, postanowiły, przywią
zane i wdzięczne ludy austryackiego imperium, obchodzić 
najwspanialej i najsolenniej.

Zawiązał się komitet pod przewodnictem hrabiego 
Wilczka. Ten komitet główny miał we wszystkich krajach 
koronnych subkomitety i t. d.

Głównym momentem jubileuszu i jego atrakcyą miał 
być pochód jubileuszowy.

Pochód ten dzielił się na dwie części: część history
czną i część etnograficzną.

W pierwszej, jak wizya, miały się przed oczyma ce
sarza przesunąć dzieje Austryi od Rudolfa Habsburskiego, 
aż do chwili, gdy cesarz wstąpił na tron. Druga zaś - to 
hołd ludów austryackich.

Rzecz była pomyślaną na wielką skalę, miliony koron 
włożono w dekorowanie Wiednia, na budowę trybun, ko- 
styumy, rynsztunki, armaty.

Spodziewano się pokryć to wszystko dochodem z try
bun, liczono na wielki zjazd ze wszystkich stron świata. 
Cesarz podobno nie życzył sobie tak kosztownego do
wodu przywiązania, wytłumaczono mu to korzyścią z wiel
kiego zjazdu dla ukochanego przez cesarza Wiednia.
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W chwili, gdy rzecz się zawiązywała i do organizacyi 
poszczególnych grup przystępowano, na Galicyę spadl nie
spodziewany, a straszny cios. Hr. Andrzej Potocki, namie
stnik, zamordowany podstępnie w służbie publicznej, zginął 
śmiercią żołnierza na posterunku, raczej nie żołnierza, lecz 
hetmana, do ostatniego tchnienia myślącego o losie tych, 
których prowadził.

Ogólne przygnębienie i żałoba, zaostrzenie się sto
sunków polsko-ruskich wpłynęło bardzo na organizacyę 
galicyjskiej reprezentacyi w pochodzie jubileuszowym.

Wszystko, co się potem zrobiło, było improwizacyą 
niemal, prędko wykonaną, na krótko przed jubileuszem, 
a dopiero, gdy społeczeństwo polskie nieco po ohydnej 
tej zbrodni przyszło do siebie.

S. p. hr. Andrzej Potocki miał zamiar zorganizować 
z całym przepychem grupę historyczną króla Jana Iii-go. 
Podhorce, Krasiczyn, muzeum Krasińskich, Ossolińskich, 
byłyby otworzyły swoje skarbce. W poczcie królewskim 
historyczne nazwiska praprawnuków tych, co z królem 
Janem byli pod Wiedniem, byłyby wystąpiły tak samo, 
jak austryackie obok Leopolda I-go.

Z jego śmiercią myśl ta upadła.
Postanowiono wziąć udział tylko w grupie etnogra

ficznej: wesele krakowskie i banderya Krakusów.
Mnie oddano komendę nad Krakusami, weselem za

jęli się koledzy Uziembło i Tetmajer, artyści malarze. Wzię
liśmy się do dzieła z całą energią i tu zaznaczyć muszę, 
że stworzono rzecz niewymownie piękną, szczerą, jednem 
słowem przedziwnie udaną, a bez jednego zgrzytu fałszy
wej nuty od początku do końca. I dowódzcy i podkomendni 
byli bez zarzutu. Tern śmielej mogę o tern mówić, że na 
kilka dni przed jubileuszem odebrano mi tych kilkuset

✓
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Krakusów i nie ja nimi w Wiedniu dowodziłem, ku mo
jemu szczeremu żalowi. Przygotowałem co się dało, wy- 
mustrowałem na polach czyżyńskich pod Krakowem i... 
komendę złożyć musiałem.

Kto nie widział wesela krakowskiego w pochodzie 
jubileuszowym, ten z pewnością takiego nigdy już w ży
ciu nie zobaczy. Nie było tam antypatycznych, przez ko- 
styumerów teatralnych wymyślonych, pseudo-krakowskich 
kusych kierezyi z sandomierskiemi naleciałościami, nie było 
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tam krakowianek z wesela albo kuligu w Ojcowie. Wszy
stko było wierne i prawdziwe i dlatego biło wszystko inne 
i wysforowało się na naczelne miejsce. Co prawda, to 
w chłopskich chomątach, przy ogromnym, drabiniastym 
wozie ślicznej panny młodej, szły cztery siwe araby, przy
słane sumptem księżnej Sanguszkowej z Gumnisk, a wóz 
prawdziwy z pod Krakowa, z Bronowie, makami i słomą 
ubrał kolega Uziemblo. Drużbowie byli od stu dyabłów, 
a druchny jedna w drugą śliczne. Muzyka chłopska jechała 
na czele i rznęła krakowiaki i kujawiaki, a za tern wszyst- 
kiem las pawich piór nad czerwonemi krakowskiemi czap
kami i kilkuset zupełnie jednakowo ubranych jeźdźców: 
białe sukmany, granatowe kamizele.

Grupy innych prowincyi austryackich były bardzo 
nieliczne, co najwyżej od 30 do 40 ludzi obojej płci, grupa 
galicyjska wystąpiła w tysiąc paręset ludzi i koni. 
Wytłómaczyć to bardzo łatwo: Tyrol i Karyntya, Styrya 
i Morawy, i wszystkie czeskie grupy brały oprócz podróży 
i utrzymania w Wiedniu, po pięć koron na głowę. Nasi 
na wezwanie władz krajowych, w najgorętszej chwili żniw, 
pojechali za darmo.

Na niecały tydzień przed dniem pochodu, gruchnęła 
wiadomość, że myśl, zaniechaną z powodu śmierci namie
stnika hr. Potockiego, podnieśli Niemcy i że grupa króla 
Jana III-go ma być także w pochodzie, ale na samym 
końcu grupy IX. (Zweite Belagerung Wien’s). Zawrzało 
w Galicyi, zażądano bliższych szczegółów; potwierdziły 
one w zupełności te pogłoski.

W oficyalnym programie, grupa historyczna, odnośna 
do drugiego oblężenia Wiednia przez Turków, szła w tym 
porządku:

Cesarz Leopold I.
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Książę Lotaryński, książę Stahremberg, hr. Croy, ks. 

Lichtenstein etc. etc.
Oddział kirasyerów Piccolominiego.
Jeńcy tureccy.
Oddział piechoty niemieckiej i studentów wiedeńskich.
Łupy (wozy naładowane dywanami, namiotami, wiel

błądy, niosące w palankinach harem Kara Mustafy, koń 
jego i giermkowie, małpy i papugi, zabrane w obozie).

König Johann von Polen!!
Polnische Flügelpanzerreiter (husarya).
Minister dla Galicyi i marszałek hr. Badeni natych

miast zaprotestowali u hr. Wilczka przeciw temu porząd
kowi rzeczy, żądając dla króla Jana miejsca naczelnego, 
to znaczy, że cesarz Leopold ma jechać po lewej stronie 
swojego zbawcy i gościa, oprócz tego jeszcze warunek, 
żeby królem Janem był ktoś z Polaków, a mianowicie ja.

Hr. Wilczek, pełen najlepszych chęci i zupełnie daleki 
od intencyi dotknięcia w czemkolwiek Polaków, przyjął 
wszystkie postawione mu warunki.

Wezwano mnie w imię godności narodowej, abym 
wypieszczoną, wymustrowaną banderyę zdał w ręce tęgiego 
oficera kawaleryi, a sam jechał do Wiednia zobaczyć, jak 
wygląda ta grupa króla Jana i zrobić wszystko co możliwe, 
aby się przedstawiała odpowiednio. Oprócz tego dostałem 
od Wydziału krajowego najformalniejszy rozkaz jechania 
na czele grupy IX. i nieustępowania mego miejsca nikomu.

Z wielką niechęcią przyjąłem tę ciężką rolę, a z ró
wnie wielkim żalem oddałem moją kawaleryę w ręce nad- 
porucznika P... (nawiasem mówiąc, poprowadził świetnie 
banderyę) i pojechałem do Wiednia.

Przybywszy do Wiednia, zastałem ruch gorączkowy, 
rwetes i rozgardyasz. Ile rąk było, wszystkie zajęte. Jasne

PAMIĘTNIK, 21 
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już było, że olbrzymi deficyt jest pewny i nieunikniony. 
Agioterzy zakupili miejsca na najlepszych trybunach, aby 
na nich grubo zarobić, wyciągając ceny do niemożliwej 
wysokości. Lud wiedeński na trybuny nie poszedł, bo wi
dział wszystko za darmo, był to bowiem jeden z warun
ków i życzeń cesarskich, a czy widzieli pochód na Opern- 
ring, czy gdzieś na Leopoldstadt, to im było wszystko 
jedno. Oczekiwanego zjazdu obcych w tym stopniu, jak 
się spodziewano, także nie było, dość, że w dzień pochodu 
miejsca po 25 koron proponowali zrozpaczeni agioterzy 
po 5 i po 3 korony, a większość trybun pustkami świeciła.

Po wielu trudach i szukaniach, dopadlem nareszcie 
w wielkiej rotundzie, w Praterze, malarza Niemca, któremu 
powierzono organizacyę IX. grupy, a więc i polskiej hu- 
saryi z królem Janem. Z góry się tłumacząc, że pomimo 
starań komitetu, Polacy nie okazali najmniejszej chęci do 
współdziałania, i że on pozostawiony swoim wiadomościom 
pewnie niejedno fałszywie zadysponował, zaprowadził mnie 
do tej części rotundy, gdzie rynsztunek i broń, oraz pro
porce dla husaryi leżały przygotowane. Zimny pot wy
stąpił mi na czoło, gdy tylko okiem rzuciłem. Przy zbro
jach husarskich, dobrze skopiowanych, jak zresztą i hełmy, 
skrzydła!!...... z piórek takich jak do wolanta, jedno białe,
drugie czerwone, kopie husarskie z czarno-żółtymi pro
porcami ! Jednem słowem niemożliwe.

W Wiedniu niema co nawet myśleć o znalezieniu teraz 
robotników i jakiegokolwiek szczegółu, mającego związek 
z kostyumem historycznym jakiejkolwiek epoki. Telegrafi
cznie więc z Krakowa i Pesztu sprowadziłem kilka ty
sięcy piór indyczych a co się znalazło jastrzębich, i wła
snoręcznie, z pomocą mojego syna i młodego Pochwal- 
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skiego (syna mojego znakomitego kolegi) zasadziliśmy je 
w miejscu tych okropnych, które zastałem.

Proporce dla husaryi kazałem zrobić podług mojego 
rysunku, takie, jak w Podhorcach. Dla siebie kazałem 
zrobić prędko w Krakowie źupan, na który wziąłem moją 
własną, rodzinną, polską zbroję. Muzeum Ossolińskich 
przysłało mi polski rzęd na konia, a księżna Konstancya 
Sanguszkowa przepysznego ogiera, araba siwego, własnym 
kosztem z Gumnisk ze stajennym dostawiła na czas do 
Wiednia. Zażegnałem szczęśliwie niebezpieczeństwo kom- 
promitacyi tej grupy, wziąłem się do szczegółów i po trzech 
dniach husarya wyglądała doskonale.

Nazajutrz, o 5-tej z rana, w rotundzie i na sąsiedniej 
arenie wyścigowej, przy najpiękniejszej pogodzie, zwiastują
cej pewny upał, ubierałem moją husaryę, mając równocze
śnie najciekawszy obraz przed oczyma. Gdzie spojrzeć, tam 
z dokładnością i poczuciem epoki odtworzone, każda przez 
innego artystę-malarza, tej właśnie epoce specyalnie odda
nego, poruszające się gorączkowo masy.

Tam bębny i fibry warczą i gwiżdźą, brzmią zapo
mniane od wieków na kilkadziesiąt temp komendy. To 
oddział dzisiejszej piechoty ze swoimi oficerami, odtwa
rza najwierniej kompanię grenadyerów księcia Eugeniusza 
Sabaudzkiego. Oficerowie z »espontonami« w perukach 
i tricorne’ach, jak i ich żołnierze, wyglądają na markizów, 
żaboty, koronkowe mankiety, ...la guerre en dentelles!

Opodal, obok olbrzymich armat z wylotami potwor
nej średnicy, a kołami tak potężnemi, że najwyższego czło
wieka przenoszą wysokością, kanonierzy z czasów trzydzie- 
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stoletniej wojny. Wyglądają bardzo srogo, ale tylko zdaleka. 
Z blizka, z pod ciężkich hełmów widać rozbawione młode 
twarze, bo ich »schatze«, śliczne wiedeńskie dziewczęta 
w letnich flanelowych albo satinetowych sukienkach i du
żych, jasnych kapeluszach, przyszły im się przyjrzeć do
kładnie. — Sygnały trąb dochodzą z zewnątrz rotundy, 
pierwsze grupy z czasów Rudolfa Habsburskiego wyru
szają na plac zborny, obok na arenę wyścigową. Na cięż
kich koniach, w wysokich żelaznych siodłach, prawie stojąc 
w strzemionach, jadą zakuci w zbroje, okryte herbowemi, 
powiewneini szatami, rycerze. Długie kopie, mnóstwo cho
rągwi i znaków herbowych gra w słońcu.

Widzę zdaleka przepyszną grupę jeźdźców, dyskretnie 
i nieznacznie może, abym tego nie spostrzegł, wysuwających 
się z rotundy. W olbrzymich perukach, spływających im 
kędziorami aż na piersi, kapeluszach strojnych w strusie 
pióra. Koronek, brylantów i galonów złotych na nich moc, 
w słońcu gra to wszystko i iskrzy się bajecznie.

Konie hiszpańskie ze stajni dworskiej, jakby z Ve- 
lasqueza obrazów zdjęte, garbonose, grzywy i ogony je
dwabiste nieznanej długości. Jedno stado na świecie do
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dziś dnia typ ten przechowało: Kladerrup w Karyntyi; 
nawet Hiszpania nie posiada już dziś tej rasy. Chody 
mają z natury »hiszpańskie«, podnoszą wysoko nogi, 
»piaffując« majestatycznie, a mało się posuwając naprzód. 
To grupa cesarza Leopolda I. i jego palatynów, ta grupa 
właśnie, z którą mnie czeka przejście dyplomatyczno-poli- 
tyczne.

Trąby heroldów odzywają się po raz dziewiąty, »die 
zweite Belagerung Wien’s«. Komisarze komitetowi wywo
łują grupy, należące do tej epoki. Rusza cesarz Leopold I., 
książę lotaryński, palatyn reński i wielcy panowie. Ruszają 
i wojska austryackie. Mnie chowają na koniec. Pomimo 
protestu Koła Polskiego i ministrów Polaków, chcą utrzy
mać w mocy program pierwotny.

Bylein na to z moją husaryą tak przygotowany, 
że gdy grupa cesarza Leopolda stanęła na arenie wyści
gowej pod ogromną flagą, na której widniała wielka rzym
ska dziewiątka, to ze zdumieniem i (przypuszczam) nie
smakiem zobaczyła już mnie i moją husaryę, zajmującą 
pierwsze miejsce. Bez brylantów i strusich piór, wyglądał 
ten oddział tak świetnie, że kochany mistrz Józef Brandt,

♦
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tak oddany jeździe XVII. wieku w swoich dziełach, win
szował mi potem, mówiąc, że się radował jej widokiem.

Powiewały długie proporce biało-karmazynowe z krzy
żem maltańskim, ogromne skrzydła husarskie dzikimi to
nami podnosiły blask stali i kontrasty barw, mój bachmat 
sanguszkowski był naprawdę hetmański.

Ustawiłem z pomocą moich rotmistrzów i namiestni
ków moją jazdę i przejmując się moją rolą króla Jana od 
tej chwili, patrzę na zakłopotaną tern wszystkiem grupę 
austryacką, czekając, aż mi się cesarz Leopold I. zechce 
ukłonić. — I rzeczywiście, wbrew historycznej tradycyi, 
pomimo, żem do wąsa ręki jeszcze nie podniósł, widzę 
uprzejmy ukłon ze strony cesarza Leopolda, wielki kape
lusz z ogromnem białem strusiem piórem zdejmuje z wiel
kiej peruki. — Poznaję! to baron Weckbecker, mój zna
jomy z głównej kwatery w Chłopach, dystyngowany i miły 
człowiek. Nie poznałem go w cieniu tych piór strusich.

Podjeżdżam ku niemu kilka kroków, podajemy sobie 
ręce i bezzwłocznie oświadczam baronowi, że w moc otrzy
manych surowych instrukcyi mam razem z nim jechać, ja 
po jego prawej stronie, a dopiero za nami książę lotaryń- 
ski i wielcy panowie. Ku mojemu, bardzo przyjemnemu 
zdziwieniu, baron Weckbecker wydaje mi się bardzo z tego 
zadowolony. Niebawem przyznał mi się, że nigdy w życiu 
na koniu nie siedział, że mu jest na tym, wprawdzie bar
dzo łagodnym, ale czułym na każdy ruch łydki i targnięcie 
cugli, olbrzymim koniu nieswojsko i że bardzo mu przy
jemnie mieć moją kompanię. Powiedział mi następnie, że 
wyjątkowe jego podobieństwo do wszystkich portretów 
cesarza Leopolda I. wpakowało go w tę sytuacyę mimo 
jego woli i chęci.



Heroldowie trąbią »Vorwärts!«. Ruszamy. Przedtem 
jeszcze baron Weckbecker, gdy ja skoczyłem do mojej 
husaryi, uprzedził swoją świtę, że stanie się tak, jak w osta
tniej chwili z hr. Wilczkiem zadecydowano. Nastrój za mną 
jest oschły, ale nic sobie z tego nie robię. Jako król Jan 
z jednym tylko cesarzem Leopoldem raczę rozmawiać. 
Wjeżdżamy w Prater, pachnie rosą, zielenią i ziemią skro
pioną, tłumy bezpłatnych widzów. Na Praterstrasse biedny 
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baron ma jakieś trudności ze swoim przepysznym, garbo- 
nosym ogierem, cierpliwe zwierzę wreszcie zaczęło iryto
wać się tą łacińską jazdą. Kontrast między królem Janem 
i cesarzem Leopoldem pod tym względem zupełny, bo 
my z moim cudnym arabem w zgodzie i harmonii naj
zupełniejszej. Zwycięzca« ogon rozpuścił, jak fontannę, 
roztworzył różowe chrapy i jak gdyby rozumiał o co cho
dzi, tańcuje i parska i ślicznemi oczyma wodzi po publi
czności.

Na Kolowratring podjeżdża do mnie hr. Rüdiger 
Stahremberg i uprzejmie prosi, abym na chwilkę mojego 
bachmata powstrzymał: damit das Volk seinen Kaiser 
sieht«. Rzeczywiście zasłaniałem trybunom po prawej ręce 
cesarza Leopolda, bo jechał po mojej lewej stronie. Nie 
chcąc kwestyi zaostrzać, nä chwilkę wstrzymałem wciąż 
tańcującego araba i puściłem na długość dwóch szyi 
końskich Leopolda 1. Po pari: -ś : ■ u zrównałem się 
znowu. Tymczasem zaczynają się już die feinen Tri
bunen«, więc i kwestya m drażliwa dotąd tlejąca tylko, 
zaczyna się rozpalać Na Sdiwarzerbergplatz słyszę poza 
sobą glos czy'n. Cro’- zy innego tych panów: Hen 
von Kossak, bille etwas zurück!« bdaie ó nie dyszę 
i nie reaguję wcale.

Wjeżdżamy na Opmnrmg, mtbaw on wiedziemy w hc- 
micykl. gdzie cesarz arcyk .¡żęta arib. ,ad\ «das ie iste 
Publicum«. Gdy zbliżamy sie już G br m Ggo -acrosan- 
ctum, podjeżdża ku mnie tyłu ks. c .nr ihi .. t grzeczm- 
alt: stanovezo pro abyr w - ął - .m odstęp
od cesarza i.eop o książę nar >ki to jest tr;
kroki w ivl. Równie gr----, ..?• ■ iam zo -d« wi zi m
ks. R id gi • . ’ tah ei ib : >ył co Graf R idiger Stah 
remoerg j< go praoradzótdek •. kmrchl mchi.. ■ ,is< ist msoe-
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schlossen. So wie der Baron Weckbecker den Kaiser Leo
pold darstellt, so habe ich die Ehre den König Johann 
den 111. darzustellen. Der einzige Platz der mir gebührt ist der 
rechts vom Kaiser; wenn es aber den Herren nicht passt, 
so werde ich jetzt sofort mit meinen Flügelreitern umkehren 
und einfach nach dem Prater reiten«. (Mój książę! to jest 
wykluczone. Tak, jak baron Weckbecker przedstawia cesarza 
Leopolda I., tak samo ja mam zaszczyt przedstawiać króla 
Jana 111. Jedynem miejscem odpowiedniem dla mnie jest 
to, po prawicy cesarza, jeżeli jednak panom to nie doga
dza, to zawrócę z powrotem natychmiast z moją husaryą 
do Prateru). Książę Stahremberg widział z pewnością po 
mojej twarzy, że bez wahania gotów jestem to uczynić 
i zrozumiał pewnie co za wrzawę byłoby to wywołało, 
a nastrój cały popsuło.

Od tej chwili dali mi już święty spokój, wnet potem, 
mijając cesarza Franciszka Józefa I., skłoniłem przed mm 
buławę i wyjechałem, dzwoniąc wciąż mojem strzemieniem 
o strzemię Leopolda I., z hemicyklu.

Teraz zaczęły się trybuny zupełnie marne, żadnych 
już tam grafów ani baronów. Tu już zupełnie wszystko 
jedno, jak kto jedzie.

** *

Powróciliśmy do Prateru, pożegnaliśmy się z baro
nem Weckbeckerem i odjechałem z husaryą tam, gdzie 
polskie konie księżnej Sanguszkowej i galicyjskie rozkwa
terowane. Byłem dziewięć godzin na koniu, nie zsiadłszy 
ani na pól minuty. O 6-ej rano siedliśmy na konie, o 3-ej 
wróciliśmy do Prateru. Można wojny i najdłuższe marsze 
odbywać, a tego nigdy nie przeżyć. Ze względu chociażby 
na konia i jego delikatny stosunkowo pęcherz, co parę 
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godzin trzeba zsiadać. Bachmat sanguszkowski nic sobie 
z tego nie robił, z taką samą fantazyą do ostatka prze
bierając rasowemi a żelaznemi nogami, paradował i puszył 
się jak batalion.

I przy tej sposobności przekonałem się, dlaczego chłop 
polski jest najlepszym jeźdźcem. Mijając obozy tych grup, 
co konno występowały, widziałem ludzi spieczonych upa
łem, spragnionych do najwyższego stopnia i zmęczonych 
ogromnie, co ledwie zsunąwszy się bezwładnie z konia, 
ochrypłym z wyschnięcia głosem wołali: »Bier! Wein!« 
1 powołuję się tu na świadectwo kolegi Uziembły i Tet
majera, źe w obozie chłopów polskich tak samo spragnieni, 
tak samo zmęczeni jeźdźcy równie ochrypłym ze spiekoty 
głosem, ale głosem, w którym czuć było groźbę: »ej tylko 
nie dajcie zaraz!«, wołali: »Heu! Hafer!«

<1
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»Ja, Kossak ! Die Russen, wenn sie eine 
carmoisin-rote Uhlanen-czapka sehen, sie wer
den wie die Bullen I«

(Słowa cesarza Wilhelma II.)

Wróciwszy z Hiszpanii do Berlina, z prawdziwą roz
koszą wziąłem się do komponowania bitwy pod Somo
sierra. Z rozkoszą, bo komponowanie tej bitwy, przy tak 
ściśle określonym terenie, żołnierzowi i kawalerzyście po
zwalało na najdokładniejsze zbliżenie się do istotnego 
przebiegu akcyi. Jest ona bowiem tak ściśle związana 
z ową śmiertelną szosą, jak pocisk z armatą. Tak samo 
dokładnie oznaczyć można i stanowisko świty Napoleona, 
jak i armii Palafoxa.

Studya pejzażowe Wywiórskiego były doskonałe. Nie
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bawem cztery wielkie płótna, z których każde odpowia
dało jednej stronie świata i jednej czwartej panoramy 
w jednej dziesiątej, były gotowe. Wykonałem je w Mon- 
bijou. Cesarz Wiihelm widział je parę razy, zawsze bar
dzo niemi zainteresowany.

Wyjechałem z niemi do Warszawy, przedstawiłem je 
członkom konsorcyum, poczem poprosiłem jenerała Puzy- 
rewskiego, aby zechcial przyjść je obejrzeć, a znając jako 
jej historyograf, Somo-Sierrę doskonale, swoje zdanie stra- 
tegika wyraził i uwagi poczynił.

Przyszedł zaraz i ku mej wielkiej radości, oświadczył 
mi, co miałem pretensyę być najwyżej niezłym oficerem 
szwadronowym, on jenerał, szef sztabu i jeden z najwy
bitniejszych dowódzców swego czasu, że ani jednej ba- 
teryi nie byłby postawił w innem miejscu, jak ja je po
stawiłem. Nie mogły w rzeczywistości, uwzględniając ów
czesną doniosłość strzałów kartaczowych, stać inaczej.

Po obejrzeniu i aprobacie całej kompozycyi zapro
ponował mi jenerał, że zaraz pojedzie do Belwederu, uprze
dzić księcia Imeretyńskiego dobrze dla Somo-Sierry i ró
wnocześnie prosić go, aby mi pozwolił na wystawienie 
jej w Warszawie.

Tego samego dnia jeszcze, doniósł mi jenerał Puzy- 
rewski, że ks. Imeretyński nie życzy sobie Somo-Sierry 
w Warszawie, i że jedyną radą jego (jenerała) jest, abym 
osobiście próbował przełamać upór ks. Imeretyńskiego.

Zameldowałem się nazajutrz w Belwederze na audy- 
encyę. Ks. jenerał-gubernator warszawski przyjął mnie 
w swoim cabinet de travail, w krótkiej litewce wojskowej 
i z miejsca rzeki do mnie:

» Le général Puzyrewski m’a parlé de votre panorama. 
Il m’en a dit beaucoup de bien, or je vous averti que je 
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vous donnerai la permission de l’exposer ici à une con
dition, c’est de l’exposer d’abord à Moscou ou à St. Pe- 
tersbourg«.’

Na wszelkie moje wyjaśnienia, źe panorama, której 
płótno ma 1.800 metrów kwadratowych powierzchni może 
być tylko w odpowiednim, ad hoc zbudowanym budynku 
wystawioną, a Moskwa i Petersburg budynków takich nie 
posiadają, źe warunek ten przez niego postawiony jest 
unicestwieniem całego przedsięwzięcia, pozostał ks. Ime- 
retyński głuchym.

»Vous ne connaissez pas Varsovie vous! Ils sont 
fous, je vous dis, je les connais... allez! J’ai déjà assez 
regretté d’avoir consenti à ce que l’on érige un monu
ment à Mickiewicz... Ne croyez pas par exemple que je 
crains une révolution à cause de votre panorama? Ah ! 
non! Mais j’en ai déjà assez de toutes ces histoires!....«

** *

Zgnębiony, wróciłem do Berlina. Znalazłem się w sy- 
tuacyi bardzo ciężkiej. Budynek panoramiczny na Karo
wej ulicy zakontraktowałem na dwa lata po tysiąc rubli 
miesięcznie, płótno w Brukseli zamówiłem za dziesięć ty
sięcy franków, połowę tych sum zapłaciłem z góry, sta
nąłem więc wobec katastrofy finansowej.

Zaraz po moim powrocie do Berlina, przyszedł do 
pracowni cesarz Wilhelm i pytał o losy Somo-Sierry. 
Opowiedziałem mu wszystko dokładnie. Wysłuchawszy 
uważnie, roześmiał się i rzekł: »Ja ! wissen Sie Kossak, 
wenn die Russen eine carmoisin-rothe Ulanen-czapka sehen, 
sie werden wie die Bullen !« (Wie pan, gdy Moskale zo
baczą amarantową czapkę ułańską, to się wściekają jak byki).

Zaraz następnego dnia zjawił się u mnie ekscelencya 
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von Plessen i oświadczył mi, że cesarz pragnąc mnie 
z tej trudnej pozycyi wyratować, obmyślił dla mnie drogę 
inną, na której teraz sprawę Somo-Sierry się poprowadzi. 
Przedewszystkiem jednak powinienem ku zupełnemu za
dowoleniu cesarza będące dla niego w robocie obrazy 
wykończyć.

Niebawem oba zamówione obrazy były gotowe, je
den z nich, to atak pułku gardes du corps na grenadye- 
rów rosyjskich w bitwie pod Zorndorf, drugi zaś, to 
portret cesarza konny. Ten ostatni tak cesarzowi trafił do 
gustu, że wbrew zwyczajowi przypiął mi własnoręcznie 
krzyż czerwonego orła w niespełna pół roku po dekoro
waniu mnie orderem korony pruskiej. Pominięcie formy 
określającej pewne odstępy między jednem a drugiem od
znaczeniem, było tak niezwyklem, że aż ministeryum spraw 
zagranicznych w Wiedniu interpelowało ambasadora Sze- 
genyi w Berlinie, co to ma znaczyć, czy tu nie zaszła 
omyłka co do osoby.

Wobec więc najzupełniejszego zadowolenia cesarza 
z wykonania powierzonych mi prac, czekałem z niecier
pliwością obiecanej mi tak łaskawie pomocy w sprawie 
Somo-Sierry. Rzeczywiście wnet potem przyszedł do Mon
bijou ekscelencya von Plessen, aby mi oświadczyć, że ce
sarz wstawi się za mną wprost do wielkiego księcia Wło
dzimierza jako najwyższe] instancyi w sprawach dotyczą
cych sztuk pięknych w Rosyi. Równocześnie dał mi eks
celencya instrukcye, według których miałem zabrać wielkie 
te szkice ze sobą do Petersburga i przedstawić je tam 
W. księciu, który na dwa dni przedtem odbierze przez 
ambasadę niemiecką odręczne pismo cesarza Wilhelma 
w mojej sprawie. Polecił mi ekscelencya uwiadomić go, 
kiedy mogę ruszyć do Petersburga, i w którym hotelu 
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stanę. Zastosowawszy się ściśle do tych instrukcyi, przy
jechałem do Petersburga z końcem zimy, w okresie naj
świetniejszego sezonu sfer dworsko-dyplomatycznych, obia
dów, przyjęć i konkursów hippicznych w pułkach kawaleryi 
gwardyi.

Opowiadanie moje muszę tu uzupełnić epizodem na 
tle wielkiego świata petersburskiego, jaki się zdarzył w tymże 
czasie, na krótko przed moim przyjazdem, a w prasie berliń
skiej wywołał wielkie wzburzenie.

U WW. Ks. Włodzimierzów był wielki obiad dla 
ciała dyplomatycznego. Jedną z piękności petersburskich 
księżnę Biełosielską, pyta przed samym obiadem W. Ks. 
Włodzimierz, a pan domu, czy to udając, czy też rzeczy
wiście nie widząc, że hr. Tchirsky, sekretarz ambasady 
niemieckiej, obok niej stoi: »Qui est-ce qui va vous con
duire à table, princesse?« Księżna odpowiada: »Mais le 
comte Tchirsky monseigneur«. »En ce cas je vous plains, 
car il n’y a rien de plus ennuyeux qu’un diplomate alle
mand«, odpowiada na to W. książę

Hr. Tchirsky, dotknięty do żywego opowiada księciu 
Radolinowi swemu szefowi, co go spotkało. Ks. Radolin, 
pragnąc dyplomatycznie niemiłą tę sprawę wyjaśnić, na 
tym samym wieczorze jeszcze począł opowiadać pani 
domu a W. księżnie, urodzonej księżniczce niemieckiej, 
o tych przykrych słowach, które z ust pana domu »im 
Hause einer deutschen Princessin« padły pod adresem 
jej rodaka. Tymczasem W. księżna, zamiast wziąć to do 
serca i podjąć się załagodzenia tej sprawy, w najwyższem 
podobno, jak pisma berlińskie opowiadały, rozdrażnieniu, 
odpowiedziała ks. Radolinowi po francusku: »Mon prince, 
je vous prie une fois pour toutes, de ne pas oublier que 
je ne suis plus une princesse d’Allemagne, mais une grande 
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duchesse de Russie et que je n’aime pas que l’on se 
plaigne devant moi de mon mari«.

To pogorszyło jeszcze całą sprawę. Ambasada in cor- 
pore opuściła dom WW. księstwa, a ks. Radolin musiał 
zdać o tern zajściu raport cesarzowi Wilhelmowi.

Tymczasem sprawa stała się głośną, cale towarzy
stwo petersburskie oczekiwało zaciekawione, jak się ta 
burza zakończy, tern więcej, że cala serya przyjęć i obia
dów u dworu i w ambasadach, na których WW. księ
stwo i ambasada niemiecka spotkaćby się musieli, była 
jeszcze w programie.

Cesarz Mikołaj zaradził temu w pewnej mierze, pro
sząc W. księżnę, aby z córką księżną Heleną (dzisiejszą 
następczynią tronu greckiego) przyśpieszyła swój wyjazd 
tam, gdzie pomarańcze rosną. Powietrze jednak pozostało 
jeszcze przesycone elektrycznością a atmosfera ciężką.

Właśnie w tę atmosferę padla wiadomość i rozeszła 
się błyskawicznie po ambasadach, że W. książę Włodzi
mierz otrzymał od cesarza Wilhelma bardzo serdeczne od
ręczne pismo, proszące go o jakąś przysługę.

Chodziło właśnie o Somo-Sierrę.
Gdy tylko zajechałem do hotelu Francuskiego i po

dałem moje nazwisko, spostrzegłem, że mój przyjazd był 
oczekiwanym, a dworska protekcya i tu się nademną roz
toczyła.

Zrozumiałem wnet powód. Rządca hotelu przyszedł 
do mojego pokoju oświadczyć mi, że hr. Fersen, pułkow
nik a adjutant W. księcia Włodzimierza, zapytywał się 
o mnie w hotelu i prosił, abym mu natychmiast dał znać, 
skoro przyjadę. Hrabia Fersen piękny, wysoki blondyn, 
którego w Warszawie przed laty często spotykałem, jako 
młodego oficera ułanów gwardyi, z miejsca, w tonie naj
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wyższego zaciekawienia, pytał mnie, co to za sprawa, 
o której cesarz Wilhelm pisząc do W. księcia, prosi »mei- 
nem lieben Kossak die Wege in Petersburg und War- 
schau ebnen zu wollen«. (Mojemu kochanemu Kossakowi 
ułatwić drogi w Petersburgu i w Warszawie). Odpowia
dam hr. Fersenowi, że chodzi tu o pozwolenie malowania 
i wystawienia w Warszawie panoramy bitwy pod Somo
sierra.

Spojrzawszy na mnie badawczo, czy ma przed sobą 
»un farceur« czy też waryata, pyta mnie hr. Fersen: »Mais 
voyons, Somo-Sierra c’est bien la guerre d’Espagne«. — 
»Assurément, mon colonel« — odpowiadam. — »Ex
cusez je n’y comprend rien... Vous voulez peindre un 
tableau de bataille dont le sujet est tiré de la campagne 
de Napoléon I. en Espagne !?« — »Oui, mon colonel ! cepen
dant le prince Imeretyński me refuse son consentement«. 
»Mais au nom du ciel pourquoi donc!?« — »Mon colo
nel, c’est parceque le défilé de la Somo-Sierra défendu 
par toute l’armée de Palafox a été forcé par un seul 
escadron des chevaux-légers polonais de la garde Impé
riale«.— »Eh bien!? qu’est-ce que ça fait!?« — pyta hr. 
Fersen, ciągle jeszcze nie rozumiejąc, co za związek mię
dzy Palafoxem, Somo-Sierrą, szwoleżerami a listem cesa
rza Wilhelma do W. księcia.

Wytłómaczyłem mu wreszcie, z trudnością co pra
wda, że nawet pułk gwardyi napoleońskiej, z chwilą gdy 
był formowanym w Warszawie, czy bije Hiszpanów czy 
Niemców, jest w Warszawie w dziele sztuki tematem nie
cenzuralnym. »Mais c’est fou! cela n’a pas de sens com
mun« — powtarzał hr. Fersen, podczas gdy mu tlóma- 
czyłem, że odmowa ks. Imeretyńskiego jest dla mnie wobec 
zobowiązań zaciągniętych, kwestyą ruiny materyalnej, że 

22* 
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jedyną deską ratunku dla mnie jest interwencya W. księ
cia i że o to właśnie prosi cesarz Wilhelm.

»Et c’est tout!?« »Oui, mon colonel, c’est tout!«
»Eh bien, cher Monsieur, venez d’abord déjeuner chez 

nous et cependant faites porter les esquisses au palais du 
grand duc. Après déjeuner je vais vous conduire chez 
Lui, vous le Lui présenterez en Lui racontant toute l’histoire«.

Po śniadaniu u hr. Fersenów w ich pałacyku na Na- 
bereznoj i obok pałacu W. księcia, na którem oprócz paru 
innych osób, była także śliczna księżna Biełosielska, boha
terka tej awantury z ks. Radolinem, poszedłem z hr. Fer- 
senem na audyencyę do W. księcia.

Wprowadzono nas do wielkiej sali balowej, której 
okna wychodzą na Newę i na straszny Petropawłowsk. 
Widziałem tyle miejsc o krwawej historyi: Colosseum, Gli 
Piombi i lochy pałacu dożów, la Roquette, i Kreml z Kra
sną Pałatą, a jednak żadne z nich nie zrobiło na mnie 
tak ponurego i przygnębiającego wrażenia.

Moje cztery płótna były już na sztalugach ustawione. 
Wszedł W. ks. Włodzimierz, wysoki, szczupły, ze zmę
czoną twarzą, starzec, z oczami o krwawych obwódkach. 
Bardzo uprzejmy ale małomówny, pytał mnie, czemu szwo- 
leżery nie mają lanc. Odpowiedziałem, że dostali je do
piero po Wagram, gdzie zdobytemi na austryackich uła
nach lancami takich cudów męstwa i zręczności dokazy
wali, że Napoleon uznał lancę jako broń, szczególniej od
powiednią temperamentowi jeźdźca polskiego.

»Donc pas de lances et pas de fanions, mais alors 
qu’elles étaient les emblèmes de ce regiment?« »Monsei
gneur ! exceptée la cocarde blanche c’étaient les emblèmes 
de la Garde Impériale le grand N sur le devant du tapis 
et l’aigle impériale dans le coin derrière«.
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Ecoutez cher Monsieur — oświadczy! W. książę — 
votre panorama me plait beaucoup et je vous promet mon 
appui, mais à condition que vous allez me donner votre 
parole de ne rien y changer, dans la composition comme 
dans les détails.«

Kolonia polska w Petersburgu, wydała dla mnie wie
czór, przyczem oglądano także te cztery obrazy z Somo- 
Sierry. Zebranie było liczne, byli też reprezentanci dzien
ników polskich i różnych obozów politycznych. Pamię
tam, jak Spasowicz z pewnym wyrzutem mówił do mnie: 
»Panie Wojciechu, czy to nie grzech wytaczać armatę ta
kiego kalibru na zastrzelenie takiej myszy, przecież z ta
kiego działa możnaby niemal konstytucyę dla Królestwa 
ubić«. Tą armatą potężną był naturalnie list cesarza, o któ
rym wszyscy wiedzieli.

Wskutek tego zarzucony byłem zaproszeniami na 
obiady i śniadania do ambasad, ciekawych dowiedzenia 
się bliższych szczegółów, przez nie zaś na uroczystości 
dworskie i parady wojskowe.

W wielkim menażu michajłowskim, widziałem jakąś 
uroczystość pułku kawalergardów (Gardes ä cheval). Atmo
sfera pełna typowego zapachu stajenno-cyrkowego, pomię- 
szanego z najlepszemi perfumami Houbigant i Pinaud. 
Wzdłuż ścian tego długiego maneżu stoją nieruchomo ka- 
walergardy w hełmach i kirysach. Naprzeciw loże dla 
cesarskiej pary i elity towarzystwa petersburskiego. Pa
nie tak piękne i tak ubrane jak w dzień de la coupe de 
Chantilly. Kawalergardy za to znacznie mniej mi się po
dobali, imitacya przepysznych gardes du corpsów pruskich, 
ale słaba. Robią wrażenie brodatych chłopów przebranych. 
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Za to nadzwyczajnie mi się podobali piewcy pułkowi. 
Młodzi chłopcy, dobrani wiekiem i wzrostem w stylowych 
żupanikach i kontuszach lamowanych srebrem, wyszkoleni 
w chóralnym śpiewie, mimowoii wywołali w mej imagi- 
nacyi wizye wielkich »maloruskich« dworów Wiśniowie- 
ckich, Sanguszków z ich teorbanistami nadwornymi i ko
zakami.

W kapach ciężkich od złota, w gloryi refleksów zło
cistych od krzyżów i ikonów i niebieskawym dymie ka
dzideł, łączącym się z tamtymi tak niekościelnymi zapa
chami, wchodzi grupa ogromnych, brodatych popów.

Piękne barytonowe głosy rozlegają się jak potężne 
organy, wśród dymów niebieskich, majaczeją złociste ko
rony popów, złociste dalej nieco hełmy kawalergardów 
u jednych i drugich ciemne brody, gdzie spojrzeć, ciągle 
brody. Cesarz mały i drobny, całujący podany mu przez 
olbrzyma brodatego archireja krzyż, także ma brodę ciemną 
taką samą jak ci jeźdźcy milczący i jak ci basem śpiewa
jący popi.

Hrabia Fersen, żegnając się ze mną, zakomunikował 
mi w przekładzie francuskim treść depeszy, którą w języku 
rosyjskim wysłał W. ks. Włodzimierz do Warszawy do 
jenerał-gubernatora, zaraz po obejrzeniu moich płócien: 
»Widziałem szkice do panoramy Somo-Sierry Kossaka, 
podobają mi się bardzo. Cieszyłbym się i był księciu 
wdzięcznym, gdybyś zechciał Kossaka i jego przedsię
wzięcie swoją życzliwością otoczyć«.

Hr. Fersen, wyrażając mi swoje najgłębsze przeko
nanie, że teraz po takiej depeszy mogę być o dalsze losy 
Somo-Sierry spokojnym, dodał jednak, »si pourtant le 
prince gouverneur voulait encore vous faire du chichi, té
légraphiez moi immédiatement et nous allons en ce cas 
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nous adresser au ministre d’affaires d’intérieur S. Excell. 
Sipiaguine...«

Wyjechałem z Petersburga w błogim spokoju, z ra
dością widziałem horyzont mój wolnym od chmur. W Miń
sku siadł do mego przedziału młody Polak, inżynier; za
poznaliśmy się i rozgadali. Spostrzegłszy, że mam do 
czynienia z człowiekiem równie rozumnym jak znającym 
stosunki rosyjsko-polskie, opowiedziałem mu całą historyę 
Somo-Sierry. Potrząsnął głową, wysłuchawszy wszystkiego 
uważnie i rzekł w końcu:

»Nie chciałbym pana martwić i optymizmu pańskiego 
slabie, a jednak muszę panu oświadczyć, że bardzo wą
tpię, czy to się na co zdało. Imeretyński długo odmawiał 
przyjęcia jenerał-gubernatorstwa i dopiero na wyraźną 
osobistą prośbę cara ustąpił. Przedtem jednak wymówił 
sobie, że bezwarunkowo nikt do jego rządów mieszać się 
nie będzie... Kto wie, czy właśnie w tym wypadku nie 
zechce dwom takim potentatom jak cesarz Wilhelm II. 
i W. ks. Włodzimierz, pokazać, że sobie z nich nic nie 
robi. 1 o ile mi to jest przykrem ze względu na pana 
i na nas, boby nas Somo-Sierra ominęła, to znając tro
chę psychę Imeretyńskiego, jestem tego niemal pewnym«.

Nazajutrz już mogłem podziwiać jasność poglądu 
mojego towarzysza podróży.

W tej samej wojskowej litewce w Belwederze po 
raz ostatni w życiu widziałem księcia Imeretyńskiego.

»Ah ! vous voilà de retour!? Il parait que vous êtes 
allé à Petersbourg !? Voilà une dépêche qui me le fait 
supposer. Comprenez-vous le russe!?«

»Oui monseigneur! mais n’importe je connais le sens 
de cette dépêche«.
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Na to rzucając na stół telegram W. księcia, nie bez 
szyderstwa wykrzyknął książę gubernator: »Je ne sais 
vraiment pas de quoi le grand duc va se mêler! Je vous 
ai dit mes conditions une fois pour toutes, et mainte
nant sachez, que je ne me laisserai pas influencer par qui 
que ce soit, fut-il grand duc ou Empereur d’Allemagne ! !«



ZAKOŃCZENIE



Zakopane, 1912.

Spisałem te moje wspomnienia, bo mając prawo z czy- 
stem sumieniem stanąć przed opinią polskiego społeczeń
stwa, winien jestem nazwisku, które noszę, wypowiedzenia 
publicznie prawdy co do tych chwil mojego życia, które 
albo niejasno albo zgoła błędnie w pismach codziennych 
przedstawiono.

Wydaję je za życia, bo tern najlepiej udowadniam, 
że nie boję się, aby mi ktokolwiek zarzucił nieprawdę.

*

*

Rękopis i ilustracye gotowe. — Chwila puszczenia 
w świat mojej książki nadeszła.

Przed każdem wystawieniem na wystawę poważniej
szej pracy stale przechodzę przez obawę i niepokój co do 
jej wartości, a widzę w tej fazie tylko jej słabe strony. 
Dziś niepokój mój co do przyjęcia, jakie moja książka 
znajdzie, jeszcze większy.

Mój wydawca dodaje mi otuchy, ale prosi o »za
kończenie«. Nie widzę się jeszcze w roli starego inwa
lidy z nogą podagryczną, opartą na zydlu, mozolnie szty
chującego drżącą ręką słowa: »Koniec wspomnień«.

Fantazya malarska jeszcze mnie nie opuściła, w gło
wie mojej rojno od tematów, które takbym chciał jeszcze 
wykonać. Moje capo d’opera, da Pan Bóg, przyjdzie dopiero.
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Życie mnie nie zmęczyło goryczą ani żółcią krwi mi 
nie zatruło.

Od ludzi wiele więcej dobrego, niż złego doznałem, 
a za każdą krzywdę odpłacono mi z nawiązką.

Zdrów na ciele i duszy, żyć i pracować chcę w mo
jej ojczyźnie; a może kiedyś napisać jeszcze »Wspomnień 
moich ciąg dalszy.«


