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Czêœæ pierwsza

ARANCEWO
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Jesienny œwit na pustej, odkrytej przestrzeni, poprzecinanej brzozowymi zagajnikami. Z wilgotnych oparów
mg³y wy³oni³a siê szpica szwadronu id¹ca stêpa. Kilkunastu jeŸdŸców w nieuporz¹dkowanym szyku, prowadzonych przez m³odego oficera o brawurowej urodzie, przygaszonej tylko nieco zmêczeniem, jakie niesie wojna.
Szpica przesz³a strumieñ, wspiê³a siê na niewielkie ob³e
wzniesienie, minê³a brzezinê upstrzon¹ tu i ówdzie rachitycznymi sosenkami.
Mg³a, jak to jesieni¹, nie unios³a siê, lecz melancholijnie
rozsnu³a, pogr¹¿aj¹c wszystko w zimnej, przejmuj¹cej zawiesinie.
Oficer uderza³ od czasu do czasu otwart¹ d³oni¹ w rêkojeœæ przytroczonej do siod³a szabli, œci¹ga³ wodze w lewo lub w prawo, toczy³ koniem w tê i tamt¹, zrywa³ go
lub powstrzymywa³, okr¹¿a³ szpicê krótkimi ³ukami z jednej lub drugiej strony, wybijaj¹c j¹ z rytmu.
By³ niespokojny, a w obsesyjnych, nerwowych gestach
czu³o siê nastrój, który poprzedza czasami wybuch niekontrolowanego gniewu lub furii. Reszta kawalerzystów
stara³a siê nie zwracaæ na to uwagi, choæ pokora, z jak¹
przyjmowali kaprysy m³odego jeŸdŸca, zaœwiadcza³a o jego niekwestionowanej pozycji w oddziale.
Nastêpne ob³e wzniesienie wynios³o szpicê ponad mg³ê,

a gdy pozostawili j¹ za zadami swych koni, z oparów
wy³oni³ siê kolejny oddzia³, liczniejszy od pierwszego,
z którego wysforowa³ siê samotny jeŸdziec w miêkkim,
rozkolebanym galopie.
Doszed³ szpicê i zawrzasn¹³:
– Raaangu³t! Do diab³a, Rangu³t!
Wywo³any sykn¹³ coœ przez zaciœniête usta. Strzeli³
otwart¹ d³oni¹ w g³owniê szabli, a¿ zagrzechota³y kostki
palców.
JeŸdziec obserwowa³ to w napiêciu, którego nie stara³
siê ukryæ. Zbli¿y³ siê do Rangu³ta i rzek³, zagl¹daj¹c mu
w twarz:
– Dziwny kraj.
– Mg³a – odpowiedzia³ Rangu³t, zrywaj¹c konia trzy,
cztery kroki w przód.
– Dziwna mg³a! – wykrzykn¹³ jeŸdziec, zrównuj¹c siê
z Rangu³tem.
– IdŸ precz, Rudzki! – odpowiedzia³ Rangu³t i wyrwa³
znów kilka kroków przed siebie.
– Dziwny kraj i dziwna mg³a – Rudzki znów go doszed³.
– Powiedzia³em: idŸ precz!
– Gotujesz siê, graf?
– Jak widaæ.
– Ano och³odzê, je¿eli ³aska...
Najechali teraz na siebie obydwaj. Któryœ z koni przysiad³ na zadzie. K³¹b przy k³êbie, strzemiê przy strzemieniu, bark przy barku. Naparli. Nie ust¹pi³ ¿aden. Rzecz
zawis³a miêdzy ¿artem a powag¹, swawol¹ a z³oœci¹, zniechêceniem a determinacj¹. Przechyliæ siê mo¿e w tê i tamt¹.
Z oddali, z mg³y ch³odnej, wystrza³ jak uderzenie d³oni
w d³oñ. Potem zbli¿aj¹cy siê, oddalaj¹cy i znów zbli¿aj¹cy
têtent koni i krótka, gêsta kanonada. I cisza jak œmieræ.
Rangu³t i Rudzki w pe³nym galopie. Na równi miêdzy

brzezinami szwadron rozci¹gniêty w poprzek. Na darni
kilka nieruchomych cia³ w baranicach wyrzuconych futrem do góry. Oszala³y koñ. Porzucona ska³kowa strzelba.
Konaj¹cy szwole¿er z odr¹banym barkiem. Kozak w konwulsjach nawleczony na lancê. Na krzaku ostnicy zakrwawiona papacha.
Rangu³t przejecha³ wœród poleg³ych. Nasyci³ oczy œmierci¹. Obróci³ siê w siodle i spojrza³ za siebie na skulone
cia³o nakryte podró¿n¹ sakw¹, wciœniête w ja³owiec.
– Jak dziecko – rzek³ ³agodnie, przypatruj¹c siê poleg³emu.
Dojecha³ Rudzki. Nie zsiadaj¹c z konia, tr¹ci³ koñcem
szabli le¿¹cego i doda³:
– Gotów!
Wychyli³ siê z siod³a, kling¹ zahaczy³ sakwê i podniós³
w górê. Poleg³y machinalnie, jak dzieje siê to czasami we
œnie, przytrzyma³ j¹.
Oficerowie odskoczyli.
Le¿¹cy mê¿czyzna powoli rozprostowa³ nogi i wspar³
siê na ramieniu. Popatrzy³ przed siebie przytomniej¹cym
wzrokiem. Powsta³ ostro¿nie, nie wypuszczaj¹c sakwy. Rozejrza³ siê. Zako³ysa³. Woln¹ rêk¹ obmaca³ sobie twarz,
g³owê i cz³onki. Odwróci³ siê od oficerów i zwymiotowa³.
Podjechali inni. Szwadron zwin¹³ krañce i otoczy³ mê¿czyznê, który dawa³ sobie folgê d³ugo i namiêtnie. Koñcz¹c, uczyni³ taki ruch, jakby zamierza³ otrzeæ siê rêkawem,
lecz zmitygowa³ siê, zg³êbiaj¹c przepastne kieszenie kurtki. Rangu³t pochyli³ siê nad koñskim karkiem i poda³ mê¿czyŸnie nieskazitelnie czyst¹ bia³¹ chustkê, ozdobion¹ z³otym monogramem. Jak gdyby nie z tego œwiata.
Mê¿czyzna odebra³ j¹ po chwili. Wytar³ wargi, twarz,
rêce i chcia³ zwróciæ chustkê Rangu³towi, ale dostrzegaj¹c
niestosownoœæ tego gestu, po krótkim namyœle schowa³ j¹
do sakwy.

Wyprostowa³ siê, obci¹gaj¹c na sobie mundur.
– Z kim mamy zaszczyt? – zapyta³ Rangu³t, dostojniej¹c w siodle.
– Porucznik Semen Hoszowski z kwatery wodza naczelnego – odpowiedzia³ mê¿czyzna.
– Do kogo?
– Do drugiego inspektora kawalerii, genera³a Lamonta.
– Lamont o pó³ dnia. Le¿a w Arancewie.
– Tam mam adres.
– W takim razie prosimy z nami. Szwadron siódmy,
kompania pierwsza, gwardia, Andrzej Rangu³t, kapitan.
– Jestem zobowi¹zany – powiedzia³ Hoszowski, próbuj¹c wyjœæ z pierœcienia otaczaj¹cych go jeŸdŸców. – Koñ
pad³ mi pod Wierej¹, drugi nieopodal. Œcigali mnie kilka
wiorst. Pañscy ¿o³nierze uratowali mi ¿ycie.
Rangu³t spi¹³ klacz, rozerwa³ pierœcieñ i krzykn¹³ wachmistrzowi w twarz:
– Kulbaka dla porucznika Hoszowskiego!
Szwadron ruszy³ zwartym szykiem. Zza horyzontu
wsta³o blade jesienne s³oñce. Nasta³ dzieñ bez blasku.
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Kraj dziwny nie by³, Rudzki siê myli³. Nic w nim nie
by³o w rzeczy samej dziwnego, bo nic w zanadrzu,
wszystko jak na d³oni, ¿adnej tajemnicy. Jak jar, to jar. Jak
b³oto, to b³oto. Jak mg³a, to mg³a. Przeszywaj¹ce na wylot
wczesne zimno. Od miesi¹ca nieustêpuj¹ce deszcze. Równina wdeptuj¹ca w ziemiê, monotonia wrêcz nie do zniesienia, sekwencje d³ugie jak choroba.
Kraj, który siê sprzysi¹g³ w z³ej sprawie.
Niby bezludny, pusty, ale niechby tylko co. Niby obo-

jêtny, lecz gotów na wszystko. Niby otwarty, chcia³oby siê
rzec, na oœcie¿, ale jednoczeœnie przyczajony jak dzikie
zwierzê.
A gdzie ludzie, tam bezwstydny, demonstracyjny gwa³t
na wszystkim, co ¿yje i nie ¿yje.
Zreszt¹ ró¿nica miêdzy jednym a drugim niewielka. Widzi siê przed sob¹ ¿ycie, przeje¿d¿a siê, odwraca g³owê,
a tam ju¿ po ¿yciu. Jakby minê³o, bez skargi, w zgodzie na
w³asn¹ nietrwa³oœæ wobec bezmiaru.
Od czasu do czasu, jak pu³apka, pozory dobrodusznoœci. Jakiœ pok³on do ziemi, jakiœ uœmiech, ciep³y gest, ujmuj¹ca za serce fraza, ale nie daj Bóg siê na to nabraæ,
uwierzyæ.
Kraj, który jak zechce, to zamêczy ka¿dego na œmieræ,
a jak odpuœci, to zdarzy siê to samo z siebie. W tym wzglêdzie nieodpowiadaj¹cy za ¿adnego ze swoich demonów,
bo co by nie by³o i jak by nie posz³o, wykupiony bêdzie
od winy swoj¹ bezgranicznoœci¹, swoim nieod³¹cznym
bezw³adem. Wchodzi siê weñ ³atwiej ni¿ w ka¿dy inny,
ale z up³ywem czasu zapada g³êbiej, a¿ nieruchomieje siê
na amen. Przykre, nieub³agane, dosadne, prostackie, lecz
nie dziwne.
Rudzki siê wiêc myli³, kiedy w opuszczonym pa³acu
ksi¹¿¹t Rohatyñskich, na przedpolach stolicy, po raz trzeci
rzek³ Rangu³towi:
– Zaiste, dziwny kraj, graf.
Popo³udnie poch³ania³ zmierzch.
¯o³nierze karmili konie, rozlokowuj¹c je w opuszczonych stajniach, r¹bali drzewa z pobliskiego parku, ustawiali karabinki w koz³y, grzej¹c siê przy rozpalonych wokó³ ogniskach, przecierali szable, ostrzyli lance, poci¹gali
gorza³ê. Rozkazy, ¿arty, œmiech, przekleñstwa, nieco leniwa krz¹tanina. Odwieczny rytua³ rozlokowuj¹cego siê
wojska w podbitym kraju. Rangu³t przypatrywa³ siê temu

jak zza szyby, st¹paj¹c ostro¿nie i bezmyœlnie, przystaj¹c
przy jeŸdŸcach, przys³uchuj¹c siê ich gadaninie.
Z pa³acowych schodów obserwowa³ go porucznik Semen Hoszowski, cz³owiek jeszcze niestary, krótki, rozroœniêty, w ruchach przyczajony, z jednej strony wyostrzony
jak brzytwa, z drugiej têpy jak ch³opski lemiesz, a poœrodku mroczny jak noc.
Musia³ zauwa¿yæ, jak do Rangu³ta podszed³ wiotki oficer o d³ugich s³omianych w³osach, wymykaj¹cych siê na
twarz spod skórzanej czapki. W geœcie, z jakim zwróci³ siê
do kapitana, w s³owach, których Hoszowski nie us³ysza³,
we wzroku, badaj¹cym atletyczn¹ sylwetkê dowódcy, by³y
podziw, cierpliwoœæ i szorstka czu³oœæ.
Rangu³t wzdrygn¹³ siê. Jego proste plecy przeszed³
dreszcz za dreszczem. Uœmiechn¹³ siê martwo do wiotkiego oficera. Ruszyli ku uzbrojonemu w stal wejœciu.
Hoszowski zszed³ im z drogi. Kieruj¹c siê do jednej
z oficyn, min¹³ wachmistrza od kulbaki, który przy pomocy kilku ¿o³nierzy roz³upywa³ toporkiem grube na d³oñ
drzwi do jednej z piwnic. K¹tem oka zauwa¿y³, jak obydwaj mê¿czyŸni zginêli w ciemnoœciach opustosza³ego
pa³acu.
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Trzech kwadransów trzeba by³o, aby z rozleg³ego salonu z widocznymi œladami przepychu wymieœæ ch³ód
i wilgoæ. W przepastnym kominku ozdobionym antyczn¹
alegori¹ pali³y siê ¿ywo pa³acowe meble. Rangu³t grza³
nimi plecy. Towarzyszy³o mu trzech podkomendnych, oficerów kompanów. Mizernych, wychudzonych, brudnych.
Oczy mieli podbite, twarze blade, œci¹gniête, emanuj¹ce
jednak, mimo zmêczenia, pewnoœci¹ siebie i tym rodza-

jem impertynenckiej brawury, która pozwala okreœliæ ich
mianem nieodrodnych synów wojny.
Najstarszy z nich, Rudzki, niewysoki, barczysty, kawaleryjski, naznaczony malownicz¹ blizn¹ od czo³a do ¿uchwy, bawi³ siê pistoletem, wyci¹gniêty w jednym z ocala³ych foteli. Mierzy³ tu i tam, udanie imituj¹c palbê. Jego
fizycznym przeciwieñstwem by³ Wolanin, wiotki m³odzieniec o s³omianych w³osach spadaj¹cych na czo³o. Z za³o¿onymi do ty³u rêkoma krêci³ siê po salonie, wyci¹gaj¹c
zuchowatym tenorem:
Zapreda³a kukuryka za dudu,
Zapreda³a kukuryka za dudu.
NiedŸwiedziowaty Dreszer, ozdobiony sumiastym w¹sem, ca³y z waszecia, dusza cz³owiek, co to jednym uderzeniem piêœci roz³upie czaszkê, poczciwiec szczuj¹cy zapewne starozakonnych ogarami, po sumie jednakowo¿,
mimo wychudzenia pleczysty i dupiasty, toczy³ koœci po
wy³o¿onym czeczotk¹ stoliku.
Z zewn¹trz s³ychaæ by³o komendy rozprowadzanych
wart i r¿enie koni. Od czasu do czasu snop iskier wyskakiwa³ nad p³omieñ w kominku, zbacza³, rozpryskiwa³ siê
i gin¹³ gdzieœ w szaroœciach sufitu.
Dreszer zgarn¹³ koœci i poustawia³ je w rzêdzie wedle
starszeñstwa. Zwróci³ siê do Wolanina:
– Nie znasz jakiej innej piosenki, Ksawer?
– Nie rozumiem? – Wolanin zatrzyma³ siê jak wryty. –
Jakiej innej?
– Chodzi mi o to, Ksawer, ¿e historia koguta, którego
sprzedano na targu w Winnicy, ju¿ nam siê trochê przejad³a i, nie obraŸ siê, dokuczy³a. Nieprawda¿, Rudzki?
Rudzki przeniós³ d³oñ z pistoletem na ch³opiêc¹ postaæ
Wolanina.

– Chcecie mnie z tego powodu zastrzeliæ? – Wolanin
zajrza³ w g³¹b wycelowanej w niego lufy.
– Nie ciebie – odpowiedzia³ mu Rudzki – tylko to przeklête ptaszysko, o którym œpiewasz do znudzenia.
Nagle uniós³ rêkê ponad g³owê ch³opca i nie mierz¹c,
poci¹gn¹³ za spust. £oskot wystrza³u zmiesza³ siê z kruchym uderzeniem stiuku o marmurow¹ posadzkê.
– Mniej wiêcej tak – wyjaœni³ Rudzki.
Kapitan Rangu³t wyprostowa³ siê i wyrwany z otêpienia spojrza³ za siebie.
Z lufy pistoletu wysnu³o siê pasemko dymu.
– To nie jest historia o kogucie – wyjaœni³ Wolanin,
otrzepuj¹c mundur z tynku.
– A o czym? – zapyta³ Dreszer.
– O dziewczynie. Zanios³a koguta na targ i sprzeda³a
za parê groszy, ¿eby kupiæ sobie chustkê.
– £adna?
– Chustka?
– Nie, dziewczyna.
– £adniejszej nie widzia³eœ, Dreszer.
Rudzki zawrzasn¹³, ponownie nabijaj¹c pistolet:
– Do diab³a! Panowie! Kiedy ja ostatni raz dziewczynê
widzia³em? Jak¹kolwiek!
Dreszer wróci³ do koœci. Rudzki znów zaj¹³ siê celowaniem z pistoletu, a Wolanin piosenk¹.
P³omieñ w kominku poch³ania³ kolejne meble, deszcz
sp³ywa³ szybkami angielskich okien, wiatr pohukiwa³
w kominie. Rangu³ta rozbiera³a gor¹czka, Dreszera sennoœæ, Rudzkiego niecierpliwoœæ. Wszystko znalaz³o w³asn¹ przynale¿noœæ. Ciszê przerwa³ nastêpny wystrza³ i ³oskot osypuj¹cego siê lustra. Kapitan Rangu³t w dwóch
susach przesadzi³ stó³ i odleg³oœæ, jaka dzieli³a go od fotela pod œcian¹. Rudzki wstaæ nie zd¹¿y³, kiedy Rangu³t
chwyci³ go d³ugimi palcami za gard³o i poderwa³ z mebla.

– S³uchaj, ty... œcierwo! – zacharcza³ przez zaciœniête
zêby. – Bogiem siê klnê... Bogiem...
– Staæ! – krzykn¹³ Dreszer i zerwa³ siê od sto³u.
Wolanin wbi³ siê w¹skim cia³em miêdzy wczepionych
w siebie mê¿czyzn.
– Staæ! – powtórzy³ Dreszer, rozdzielaj¹c oficerów. –
Spokój, to nic, nic, Jêdruœ. Wybacz g³upcowi. Rudzki, oddaj pistolet. Spokój, spokój, panowie. To zmêczenie, tylko
zmêczenie, tylko zmêczenie.
Rangu³t ciê¿ko oddycha³. Wróci³ do kominka. Rzek³ cicho, lecz tak, ¿e dreszcz móg³ przejœæ po krêgos³upie:
– Kiedyœ ciê zabijê, Rudzki.
Pochyli³ siê nad ogniem i nie patrz¹c na pozosta³ych,
zapyta³ ju¿ obojêtnie:
– A gdzie¿ ten... no, jak¿e mu tam... Semen ze sztabu?
– Hoszowski – podpowiedzia³ Dreszer, pilnuj¹c rzucajêcego siê jak ryba Rudzkiego.
– Ano w³aœnie, Hoszowski. To gdzie on?
– Od przyjazdu nie widzia³em – poinformowa³ Wolanin.
Kapitan Rangu³t z niechêci¹ oderwa³ siê od ognia i prostuj¹c siê, poleci³:
– To go znajdŸ. I proœ na kolacjê.
Wolanin wyszed³ natychmiast. Ju¿ w szar¹ godzinê.
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Po dwóch kwadransach wróci³, pozostawiaj¹c za sob¹
majdan i œwiat³a ognisk. Wróci³ do wysokiego hallu, ciemnego jak studnia, rozcinaj¹cego pa³ac na pó³. Po kilku jednak krokach, jakby czymœ tkniêty, zatrzyma³ siê i rozejrza³. Wiele widaæ nie by³o. W chwilê potem wsun¹³ siê

bezszelestnie w uchylone drzwi, do wielkiej, jak reszta
pa³acu, opustosza³ej sali, z kolumnadami po obydwu bokach, które przez symetriê i powtarzalnoœæ nadawa³y jej
wymiar nieskoñczonoœci. Ogniska na zewn¹trz oœwietla³y
j¹ tajemniczym, baœniowym blaskiem. Wolanin przeszed³
próg i z ch³opiêcym zainteresowaniem spojrza³ na w³asny cieñ odbity miêdzy kolumnadami. W miarê jak mija³
okna, cieñ znika³ i pojawia³ siê, nienaturalnie powiêkszony, a¿ po wysoko zawieszon¹ antresolê, a sala zdawa³a siê
nie mieæ koñca.
Gdy doszed³ wreszcie do jej kresu, cieñ zd¹¿y³ pojawiæ
siê i znikn¹æ kilkunastokrotnie. M³odzieniec zdecydowa³
siê wróciæ do drzwi i uwa¿nie odliczyæ, diabli zreszt¹ wiedz¹ czemu, miejsca, w których przerwy miêdzy oknami
gubi¹ jego fantom. Zauwa¿y³ wtedy, ¿e nie ma co liczyæ,
gdy¿ cieñ ju¿ siê nie odbija.
Na sobie samym sprawi³ wra¿enie cz³owieka zak³opotanego faktem, ¿e œwiat³o zatrzymuje siê na nim, gdy jest
obrócony do jego Ÿród³a prawym bokiem, kiedy zaœ lewym – przeszywa go na wylot.
Nic szczególnego w rzeczy samej, jednakowo¿...
Chc¹c sprawdziæ widocznie, czy ta niejednoznacznoœæ
ma zwi¹zek z jak¹œ po³owicznoœci¹ jego natury, zawróci³
od drzwi do œrodka sali i stan¹³ ty³em do ognisk za oknami. Cieñ rozrós³ siê, wyolbrzymia³, wyostrzy³ i, co zaskakuj¹ce, przybli¿y³. Wolanin zamacha³ mu d³oni¹. Zgodnie
z prawem natury cieñ odpowiedzia³. By nie pozostawiæ
w¹tpliwoœci, pozdrowi³ cieñ drug¹ rêk¹. OdpowiedŸ by³a
identyczna. Wolanin odwróci³ siê teraz twarz¹ do ognisk.
Nic nie powinno siê zmieniæ. Ale siê zmieni³o. Spogl¹daj¹c za siebie przez bark, nie zobaczy³ niczego oprócz
niemej œciany.
Jakby tkwi³ w pó³¿yciu, w pó³istnieniu, w jednostronnoœci jakiej.

Na wszelki wypadek, jak poprzednio, pomacha³ sobie
rêk¹. Œciana milcza³a.
– Co jest, sobacza maæ? – warkn¹³.
Odpowiedzia³o mu dyskretne chrz¹kniêcie z góry.
Wolanin spojrza³. W pó³mroku zamajaczy³a krêpa sylwetka Hoszowskiego, wspartego d³oñmi o barierê antresoli.
– Czy to pan, poruczniku? – zapyta³ Wolanin.
– Nikt inny – odpowiedziano mu z góry. – Znalaz³em
tu odludne miejsce i bezpieczn¹ sofê.
– Czy¿bym pana obudzi³?
– Sen mam czujny – odrzek³ Hoszowski, nie ruszaj¹c
siê z miejsca. – Budzi mnie w zasadzie wszystko.
– Szukam pana od d³u¿szego czasu – usprawiedliwi³
siê Wolanin.
– No to nie bez powodzenia – odpowiedzia³ porucznik, odczekawszy, a¿ odp³ynie echo. – A w jakiej sprawie,
je¿eli wolno zapytaæ?
– Hrabia Rangu³t przysy³a grzecznie prosiæ.
– Prosiæ? Czemu¿ to?
– Na kolacjê.
Porucznik Hoszowski znik³ na chwilê Wolaninowi
z pola widzenia. Ten cofn¹³ siê do okien, ale sam teraz
w œwietle zgubi³ wszystko, co by³o poza jego krêgiem.
Wiêc i antresolê.
– Nie jestem g³odny – us³ysza³ Wolanin g³os Hoszowskiego, znacznie bli¿szy, ale z tej samej wysokoœci. – Natomiast nie ukrywam, ¿em zmêczony. Chce mi siê spaæ. Je¿eli to niekonieczne...
– Obawiam siê, panie poruczniku, ¿e konieczne. Hrabia Rangu³t poczu³by siê odmow¹ dotkniêty.
– Hrabia Rangu³t? Czy dobrze s³yszê?
– Otó¿ to, panie poruczniku.
Nim echa wybrzmia³y, Hoszowski znalaz³ siê przed

Wolaninem, jakby bezg³oœnie sfrun¹³ z antresoli, razem
z przewieszon¹ przez ramiê sakw¹ podró¿n¹. Czako mia³
wsuniête w kieszeñ kurtki, a ³eb ogolony do skóry.
– Hrabia Rangu³t – mrukn¹³ do siebie, id¹c za szwole¿erem drobnym krokiem, a w tonie jego g³osu doszukaæ
siê mo¿na by³o niechêci i ironii.
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Wszystko wisia³o w powietrzu. Niczego nie trzeba by³o
prowokowaæ. ¯adnej licytacji, bo wszystko w mgnieniu
oka zosta³o zlicytowane. Tylko zagraæ.
Lêk przeciwko lêkowi, zmêczenie przeciw zmêczeniu,
kontuzje przeciw kontuzjom, a brud przeciw brudowi. Wiêc
dzieli³o ich nawet to, co powinno ³¹czyæ. To, co musia³o
dzieliæ – jak, nie zag³êbiaj¹c siê w istotê rzeczy, przyziemnoœæ i górnolotnoœæ, bezbarwnoœæ i szyk, wdziêk i topornoœæ, pycha usprawiedliwiona i skromnoœæ demonstracyjna, wojskowoœæ i cywilnoœæ – uczyni³o ich sobie obcymi,
nim zd¹¿yli siê poznaæ. Zreszt¹ o czym tu mówiæ! Porucznika Hoszowskiego zirytowa³a natychmiast, jeszcze tam
w polu, zuchowatoœæ szwole¿erów, zamaszysta m³odzieñczoœæ, a szwole¿erów – jego zasadniczoœæ.
Ta sama armia, ró¿ne œwiaty.
I ta idiotyczna proszona kolacja. Wspania³y stó³ nakryty jak¹œ brudn¹ szmat¹. Na œrodku mosiê¿ny lichtarz bez
jednej œwiecy. Cienka polewka na cynowych miskach i zatêch³e suchary. Œwiat³o tylko od ognia w kominku. Kolacja, któr¹ spo¿yæ nale¿y jak najszybciej, ukradkiem i przede wszystkim w milczeniu. A tu Rudzki siê rozgada³, ni
w piêæ, ni w dziewiêæ. Bo kto to na wojnie o wojnie gada,
oprócz tych, którzy nigdy jej nie zakosztowali. Ale Rudzki
j¹ zna³, wystarczy³o zajrzeæ mu w twarz, wiêc o co cho-

dzi? Wiadomo o co. Wiedzia³ to Rudzki, kiedy zapyta³
Hoszowskiego o losy kampanii, i wiedzia³ Hoszowski, gdy
odrzek³, ¿e uwa¿a j¹ za niezakoñczon¹.
– No, a Moskwa – wtr¹ci³ Dreszer, rozstaj¹c siê na chwilê z koœæmi – dumna stolica carów, rzec mo¿na, na rzut
kamieniem...
– Nie zaprzeczam – Hoszowski by³ obojêtnie grzeczny
i lodowato uprzejmy.
– Ods³oniêta niczym kurtyzana – skojarzy³ Rudzki.
– Zajmiemy j¹, jak da Bóg, w ci¹gu tygodnia, a mo¿e
i prêdzej – pochwali³ siê Dreszer.
– I pohulamy – Rudzki zerwa³ siê z krzes³a. – Ju¿ Boga
w to nie mieszaj¹c.
Porucznik Hoszowski pochyli³ g³owê nad misk¹ z resztkami niedojedzonej polewki. Kawalerzysta w postrzêpionym kitlu, us³uguj¹cy oficerom, upiorna mieszanina
kamerdynera, lokaja, forysia i ¿o³nierza, uparcie tkwi³
za plecami Rangu³ta, nie odstêpuj¹c go w zasadzie na
krok, wpatrzony bezczelnie w Hoszowskiego, jakby wiedzia³, co mu wolno, dok¹d siê mo¿e posun¹æ, wywy¿szony odpowiednio do wywy¿szenia tych, którym s³u¿y³,
on, mieszkaniec gwardyjskiego szwadronu, wobec obcego. W rzeczy samej, wobec obcego.
Gdzieœ w g³êbi pa³acu zegar wydzwoni³ siódm¹. Za
oknami zlewanymi deszczem mrok ju¿ zupe³ny.
– Rozleg³y to kraj – rzek³ cicho Hoszowski – i zima
idzie.
Rudzki mu odwrzasn¹³, ¿e szwole¿erskie szable go
otworzy³y, szwole¿erskie konie zdepta³y i krew szwole¿erska zrosi³a, wiêc wiadomo, ¿e rozleg³y.
– To wiemy – dopowiedzia³ Dreszer.
– Lepiej ni¿ pan, poruczniku – przygwoŸdzi³ Rudzki.
Hoszowski pochyli³ siê w bok. Lekko, ale siê pochyli³.
– Naprawdê?

– Co naprawdê?
– Naprawdê lepiej?
Rudzki by³ ju¿ odpowiednio przyprawiony. Nie móg³
mu porucznik Hoszowski bli¿ej wyjœæ na drogê. Zauwa¿y³ to Rangu³t i uderzy³ kostkami palców o stó³.
Rudzki zawarcza³:
– Opowiadali mi w pu³ku... dobrze mówiê, w pu³ku... –
i urwa³.
– O czym? – zapyta³ Hoszowski, choæ ciekaw tego
nie by³.
– O dupkach sztabowych! I przestrzegali: unikaæ ich
jak zarazy.
Hoszowski spojrza³ w twarz kapitana Rangu³ta. W ogniach z kominka by³a trochê jak nie z tego œwiata. Wyostrzona przesadnie przez zmêczenie, przesuniêta ku
œmierci. Twarz, która da³a za wygran¹.
Zapyta³ Rudzkiego, nie przenosz¹c nañ wzroku:
– Mam nadziejê, ¿e nie mówi pan o mnie?
– Tak¹ mam naturê – odpar³ Rudzki – ¿e mówiê o kim
fantazja...
– Zamilcz, proszê – Rangu³t po raz drugi uderzy³ kostkami palców o stó³.
– Goœæ pyta, ja odpowiadam – usprawiedliwi³ siê Rudzki i ponownie zerwa³ z krzes³a.
– Powiedzia³em: zamilcz! – rozkaza³ Rangu³t.
Chcia³ dodaæ coœ jeszcze, ale chwyci³ go nag³y atak kaszlu, którego nie móg³ opanowaæ. Uciek³ od sto³u do okien.
Kompani siê zasêpili, nawet Rudzki. Rangu³t powróci³
z d³oni¹ przy ustach. Blady i spocony.
– Przepraszam, poruczniku – wyszepta³.
Rzecz siê jakoœ zamknê³a. Oficerowie zamilkli. Rudzki
wróci³ na krzes³o. Dreszer potoczy³ koœci po stole. Wolanin, zobowi¹zany kawaleryjsk¹ solidarnoœci¹ z jednej strony, z drugiej czu³ siê byæ mo¿e odpowiedzialny za Ho-

szowskiego, którego tutaj sprowadzi³, i pos³a³ mu zak³opotany, panieñski uœmiech. Kapitan Rangu³t natomiast
by³ daleko. To dobry moment, by podziêkowaæ za poczêstunek i wyjœæ. Hoszowski postanowi³ z tego skorzystaæ.
Wsta³, strzeli³ obcasami, sk³oni³ siê i ruszy³ ku drzwiom,
niezatrzymywany przez szwole¿erów. Nawet Rudzki,
wci¹¿ niesyty awantury, doszed³ do przekonania, ¿e tu jej
nie wykrzesze.
Kilka kroków dzieli³o Hoszowskiego od drzwi, kiedy
zablokowa³ je patrol. Wachmistrz w towarzystwie trzech
jeŸdŸców. Ch³opy by³y ros³e, tote¿ chuderlawy, zakrwawiony, s³aniaj¹cy siê na nogach mu¿yk wygl¹da³ przy
nich jak zagoniony zaj¹c wœród ogarów. Sprawa by³a codzienna. ¯o³nierze dopadli w okolicy szpiega. Próbowali
go przes³uchaæ, lecz mu¿yk siê nie da³. Trochê go poturbowali, ale twarda sztuka, ca³y czas ma siê dobrze. Nie
by³o o czym dywagowaæ, rzecz prosta jak drut, a szwadron, jakkolwiek wyszczuplony niewiele ponad kompaniê, gwardyjski. Je¿eli mu¿yk nie mówi, to na hak. Nie tak
prosto by³o z winem. Przyparty do muru wachmistrz wyzna³, ¿e kiedy wreszcie uda³o im siê roz³upaæ zablokowane od œrodka mocarne drzwi komory, obok szpiega znaleŸli kilkanaœcie omsza³ych butelek wina. Nie szukali ani
jednego, ani drugiego. Z drzwiami rozprawili siê dla porz¹dku. Z mu¿ykiem wiadomo co. A z winem?
– Przynieœ je tutaj, Sulga – zadecydowa³ Rangu³t, rozwiewaj¹c nadzieje wachmistrza.
– Rozkaz, wasza mi³oœæ!
Patrol odmeldowa³ siê i wyszed³. Hoszowski za nim.
Rangu³t zatrzyma³ go w drzwiach.
– Skosztujemy ksi¹¿êcego wina, poruczniku.
Hoszowski odrzek³, ¿e czuje siê zmêczony, œmiertelnie
zmêczony, ¿e przez ostatnie tygodnie by³ nieprzerwanie
w drodze, ¿e...

– Na zmêczenie – przerwa³ mu Rangu³t tonem niedaj¹cym mo¿liwoœci wyboru.
Hoszowski bardzo niechêtnie przysta³. Na nieszczêœcie
Wielkiej Armii.
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Godzinê póŸniej wygl¹da³o tak: salon ten sam, ten
sam stó³ i ci sami ludzie, a reszta inaczej, choæ niby dlaczego?
W miejsce postrzêpionej szmaty, cynowej zastawy i zatêch³ych sucharów – s³upki monet, dewocjonalia, bi¿uteria. Miêdzy nimi omsza³e butelki wina, pitego z podrêcznych kubków. Œwiat³o odnalezionych œwiec, ciep³o od
ognia w kominku, mebli ju¿ niewiele. Szwole¿erowie grali w koœci ze zmiennym szczêœciem. Precjoza i pieni¹dze
wêdrowa³y ze strony na stronê.
Hoszowski, stoj¹c z rêkoma za³o¿onymi do ty³u, przypatrywa³ siê nie tyle grze, tocz¹cej siê bez emocji, ot, ¿o³nierska rozrywka dla zabicia czasu, ile przedmiotowi
tej gry. Widaæ, ¿e iloœæ pieniêdzy i wartoœæ precjozów, jak¹ m³odzi mê¿czyŸni przegrywali do siebie i od siebie
wygrywali, budzi³a jego nieukrywan¹ zazdroœæ. To nie
wzgl¹d towarzyski kaza³ pozostaæ mu w salonie d³u¿ej,
ni¿ wymaga³aby tego sytuacja, lecz po¿¹danie.
Zauwa¿yli to jeŸdŸcy, podaj¹c sobie luidory, dukaty,
guldeny, ruble, pierœcionki, bransolety z prowokuj¹c¹
ostentacj¹.
– Nie da siê pan namówiæ, poruczniku? – zapyta³ od
niechcenia Dreszer, pieszcz¹c w palcach z³oty ³añcuszek.
– Nie, doprawdy nie – odpowiedzia³ Hoszowski, ujarzmiaj¹c pokusê. – Nie potrafiê, nigdy nie gra³em. A poza
tym nie mam pieniêdzy.

Wolanin zaoferowa³ siê z po¿yczk¹, Hoszowski odrzek³, ¿e nie móg³by oddaæ.
Rudzki parskn¹³ œmiechem, bez przyczyny, ale ze skutkiem.
– W koœci siê równie¿ wygrywa – rzek³, jak na niego,
nawet dosyæ przyjaŸnie.
– Nie mam szczêœcia – Hoszowski poruszy³ siê, lecz
pozosta³ na swoim miejscu, trzy kroki od kominka, z jednym bokiem rozgrzanym, a drugim ch³odnym.
Rangu³t nape³ni³ winem srebrny kubek i wychyli³ go
jednym haustem. Spojrza³ na Hoszowskiego. W stalowych oczach kapitana rozb³ys³y ognie rozdra¿nienia. Poró¿ni³a ich, poza wszystkim, kaŸñ, na jak¹ wyprowadzono sponiewieranego ch³opa, domniemanego szpiega.
W kilka minut po wyjœciu patrolu Hoszowski, najgrzeczniej jak potrafi³, wyrazi³ opiniê, ¿e hak, na którym zawiœnie nieszczêœnik, nie przybli¿y armii ¿adnej wiedzy
o przeciwniku, gdy¿ ch³op nie sprawia wra¿enia poinformowanego o czymkolwiek. A nawet gdyby pod wp³ywem cierpienia zdecydowa³ siê mówiæ, co mu œlina na jêzyk przyniesie, to kto go zrozumie? Czy to przypadkiem
nie och³ap rzucony gawiedzi, uk³on w stronê ¿o³nierskiej
braci, danina z³o¿ona z okrucieñstwa w imiê mo¿e i celów wy¿szych, ale przez fakt jej z³o¿enia uniewa¿nionych?
Czy to nie swawola, która towarzyszy kampaniom, odk¹d
s¹ one prowadzone, lecz której unikaæ nale¿y, jeœli to tylko
mo¿liwe, coœ, co mo¿e i wyostrza armiê, ale w ka¿dym
z ¿o³nierskich losów czyni spustoszenia niewarte tego, co
siê zyska³o? Krótko mówi¹c, porucznik Hoszowski bredzi³, powodowany nieopanowan¹ i byæ mo¿e, jak s¹dzi³,
bezkarn¹ chêci¹ dokuczenia szwole¿erom i sprowokowania w nich gniewu, który nie znajduj¹c ofiary, ugodzi
ich samych. Ale te¿, niewykluczone, œmiertelnie zmêczony nie znalaz³ w sobie mêstwa, by poskromiæ rozdra¿nie-

nie. Równie zmêczony kapitan Rangu³t wzi¹³ pod uwagê
tê drug¹ mo¿liwoœæ, gdy cedz¹c s³owa przez zaciœniête
zêby, da³ wyraz swemu przekonaniu o nieuchronnoœci
z³a, jak¹ niesie ze sob¹ ka¿da wojna, nawet najsprawiedliwsza, najœwiêtsza, ¿e tak ona wygl¹da z pola, a nie ze
sztabu, gdyby porucznik Hoszowski by³ ³askaw wzi¹æ to
pod uwagê.
– W takim razie napij siê pan wina – rzek³ Dreszer po
chwili z t¹ swoj¹ niezale¿n¹ od okolicznoœci, dupiast¹,
nic go niekosztuj¹c¹, wiêc wart¹ nie wiêcej ni¿ lubie¿ny
uœmiech dobrodusznoœci¹. – Na szczêœcie.
Hoszowski, nie odrywaj¹c wzroku od pieniêdzy i bi¿uterii, zapyta³ z roztargnieniem:
– Wina?
– Na szczêœcie – powtórzy³ Dreszer.
– Musia³em ju¿ panom mówiæ – ¿achn¹³ siê Hoszowski. – Nie pijam wina.
– Ale tego warto spróbowaæ – rzek³ pojednawczo Wolanin. – Cudowny, kilkunastoletni burgund, nie to, co ten
ocet, którym nas poj¹.
Hoszowski zaprzeczy³ ruchem g³owy i sprawa utknê³a.
Szwole¿erowie od³o¿yli koœci. Rudzki wychyli³ siê z krzes³a w bok, a Rangu³t wsta³ od sto³u. Dwukrotnie zbli¿y³ siê
do okna i dwukrotnie od niego odszed³. Odezwa³ siê cicho, ledwie wyprzedzaj¹c wrzask Rudzkiego, który a¿
spurpurowia³ od ochoty.
– Panie poruczniku, niech¿e pan skosztuje tego wina.
Hoszowski odpowiedzia³, ¿e jest na s³u¿bie. Rangu³t
wiêc zapyta³, czy to oznacza przypuszczenie, ¿e szwole¿erowie na niej nie s¹. Porucznik wyjaœni³, ¿e taka sugestia
nie by³a zamierzona.
Rangu³t siêgn¹³ po butelkê i nape³ni³ pusty kubek Wolanina. Podsun¹³ go Hoszowskiemu. Uniós³ d³oñ.
– Za pomyœlnoœæ Wielkiej Armii – wyszepta³.

Hoszowski nie zareagowa³.
– To jest toast – Rangu³t zbli¿y³ siê do porucznika na
d³ugoœæ ramienia. By³a w nim obcoœæ, lecz nie wrogoœæ.
Szuka³ zgody.
– Wielka Armia, je¿eli ma zwyciê¿yæ, uczyni to bez
mojego toastu – odpowiedzia³ zniecierpliwiony porucznik. – Je¿eli polegnie, mój toast jej nie wskrzesi.
– Polegnie? – Dreszer podniós³ siê wielki jak góra,
uœmiechniêty, leniwy i groŸny. – Czy my dobrze s³yszymy,
panowie?
Cisza, która jak siê przeci¹gnie, to zabije. Na ogo³oconych z obrazów œcianach odbija³y siê p³omienie gorej¹cego w kominku ognia. Rudzki, który zd¹¿y³ kilkakrotnie
zerwaæ siê od sto³u i usi¹œæ z powrotem, zawrzasn¹³ z butelk¹ w d³oni:
– Za honor i zdrowie cesarza!
Hoszowski przypatrywa³ mu siê przez chwilê, potem
przeniós³ wzrok na Rangu³ta, potem na pozosta³ych dwóch
oficerów. Spiêci byli wszyscy, chocia¿ ka¿dy na swój sposób. Napiêcie Rangu³ta podszyte by³o gor¹czk¹ i nieumiejêtnie bagatelizowanym cierpieniem, w wysublimowanej
opozycji do niczym niezak³óconego napiêcia Dreszera lub
wiotkiej niefrasobliwoœci, z jak¹ spi¹³ siê Wolanin, czy
tego momentu, tu¿ przed eksplozj¹, w jakim znieruchomia³ Rudzki. Zegar w hallu wybi³ trzy kwadranse na dziewi¹t¹.
Hoszowski podziêkowa³ oficerom za kolacjê, rozmowê i mo¿liwoœæ przyjrzenia siê pasjonuj¹cej grze. Nie bêdzie ich ju¿ absorbowa³ swoj¹ osob¹. Nie nale¿y do ludzi,
z którymi weso³o spêdza siê czas. Wie o tym i chyba trochê bezmyœlnie nadu¿y³ goœcinnoœci panów szwole¿erów.
Zrobi³o siê póŸno, oni maj¹ swoje sprawy, on musi siê poœwiêciæ swoim. Dlatego po¿egna siê teraz i wyjdzie.
– Po toaœcie – zgodzi³ siê Rangu³t.

