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I.

 W	 tym	 samym	 czasie,	 toczyła	 się	 walka	 równie	 zacięta,
w	 najwyższych	 sferach	 petersburgskich,	 do	 której,	 jak	 zwykle
mięszali	 się	 wszyscy	 trutnie	 dworscy.	 Walczyli	 stronnicy
Rumianzowa	 z	 przyjaciółmi	 Francuzów,	 carowej	 matki
i	carewicza.	Życie	zaś	towarzyskie,	pełne	ożywienia	i	przepychu,
szło	zwykłym	trybem.	Dla	kogoś	obcego,	który	byłby	się	znalazł
nagle	w	tym	wirze	przeróżnych	rywalizacji	i	pretensji	urojonych,
byłoby	 nader	 trudnem	 zadaniem,	 prawie	 niepodobieństwem,
zdać	 sobie	 sprawę	 dokładną,	 z	 obecnego	 położenia	Rosji.	 Szły
jedne	 za	 drugiemi,	 zawsze	 te	 same	 dworskie	 ceremonie,	 te
same	objady	i	bale	urzędowe,	te	same	przedstawienia	w	teatrze
francuzkim,	 były	 w	 grze	 te	 same	 nędzne	 intrygi,	 te	 same
małostkowe	 interesiki	 i	 sprawy	 osobiste.	 Co	 najwięcej,
rozmawiano	 czasem	 pół	 głosem	 o	 postępowaniu	 tak	 rożnem
carowej	matki	i	młodej	monarchini.	Podczas	gdy	carowa	matka
o	 niczem	 innem	 nie	 myślała,	 jak	 tylko	 aby	 wcześnie	 osłonić
przed	 możliwem	 niebezpieczeństwem	 rozmaite	 instytuta,
cieszące	się	jej	najwyższą	protekcją,	a	nawet	poczyniła	już	była
kroki	 po	 temu,	 aby	 przenieść	 wszystkie	 do	 Kazania,	 z	 całem
nieodzownem	urządzeniem;	carowa	Elżbieta,	ze	zwykłym	u	niej
patrjotyzmem,	 odpowiadała	 stale,	 gdy	 starano	 się	 ją	wybadać
zręcznie	w	tej	kwestji	piekącej:	—	„Że	podobne	rozporządzenia
zależą	wyłącznie	 od	wszechwładnej	woli	 cara...	Ona	 zaś	dotąd
żadnego	pod	tym	względem	rozkazu	nie	otrzymała.	Co	się	tyczy
jej	osobiście,	będzie	ostatnią,	która	opuści	Petersburg“.

 Dnia	siódmego	września	(po	krwawej	bitwie	pod	Borodynem)
panna	Scherer	dawała	wieczorek	u	siebie.	Tym	razem	punktem



kulminacyjnym	 tegoż,	 nowalijką,	 którą	 miała	 uraczyć	 swoich

gości,	 miało	 być	 odczytanie	 listu	 pisanego	 do	 cara	 przez
archimandrytę,	 z	 okazji	 przesłanego	 mu	 obrazu	 słynącego
mnogiemi	 cudami...	 świętego	 Sergjusza.	 Ów	 list	 uchodził	 za
arcydzieło	stylu,	patrjotyzmu	i	za	zbiór	najwznioślejszych	uczuć
religijnych.	 Książę	 Bazyli,	 który	 uważał	 siebie	 za	 lektora
pierwszorzędnego	 (zdarzało	 mu	 się	 czasem	 czytywać
u	carowej),	miał	się	podjąć	tego	wielkiego	zadania.	Talent	jego
na	 tem	 jedynie	polegał,	 że	głos	 to	 zniżał	prawie	do	szeptu,	 to
podnosił	 w	 nieskończoność,	 nie	 pytając	 wcale	 o	 znaczenie
wyrazów.	Ów	odczyt,	jak	wszystko	zresztą,	co	się	odbywało	na
wieczorkach	 u	 panny	 Scherer,	 miał	 lekki	 odcień	 i	 znaczenie
polityczne.	Spodziewano	 się	dnia	 tego	kilku	osobistości	 bardzo
wpływowych.	Tak	samo	gospodyni,	 jak	 i	 jej	goście	 związali	 się
słowem	 uroczystem,	 jako	 dadzą	 im	 uczuć	 całą	 niestosowność,
wywołując	 na	 ich	 lica	wstydu	 rumieniec,	 że	 dotąd	 uczęszczają
na	przedstawienia	teatru	francuzkiego.	Było	się	już	zebrało	dużo
osób	 w	 salonie	 panny	 Scherer;	 ona	 jednak,	 nie	 dawała	 dotąd
sygnału	 do	 czytania	 listu	 sławnego,	 czekając	 na	 owych
zaprzańców	sprawy	narodowej,	których	list	ten	miał	sprowadzić
z	zgubnych	manowców	na	dobrą	drogę.

 Wiadomością	 senzacyjną,	 która	 stanowiła	 treść	 wszystkich
rozmów	tego	wieczora,	była	choroba	niebezpieczna	prześlicznej,
czarującej	 hrabiny	 Bestużew.	 Nie	 bywała	 nigdzie	 od	 pewnego
czasu,	 ona,	 prawdziwa	 ozdoba	 najarystokratyczniejszych
salonów.	Nie	przyjmowała	również	nikogo	u	siebie.	Zamiast	zaś
oddać	 się	 w	 ręce	 jakiej	 znanej	 i	 uznanej	 powagi	 lekarskiej
w	 Petersburgu,	 powierzyła	 się	 z	 całem	 zaufaniem,	 jakiemuś
młodemu	 doktorciowi	 włoskiemu.	 Piękny	 Włoch	 (o	 tem



dowiedziały	 się	 już	 były	 damy	 petersburgskie),	 leczył	 ją	 jakąś
zupełnie	 nową	 metodą.	 Złośliwi	 utrzymywali,	 że	 głównym
powodem	 choroby	 hrabiny	 jest	 niemożność	 poślubienia	 na	 raz
dwóch	 mężów...	 gdy	 się	 ma	 w	 dodatku	 na	 karku	 trzeciego.
Z	tego	więc	nader	kłopotliwego	 i	 fałszywego	położenia,	miał	 ją
wyprowadzić	piękny	Włoch	swoją	nadzwyczajną	metodą.	Wobec
panny	Scherer,	nie	śmiano	jednak	podnosić	tej	drażliwej	kwestji
i	obmawiać	niemiłosiernie	nieobecnej.

 —	 Słyszeliście	 państwo?...	 nasza	 piękna	 hrabina	 chora
śmiertelnie...	lekarz	przebąkuje	coś	o	anginie.

 —	O	anginie?	Ależ	to	straszna	choroba!
 —	 Ba,	 jeszcze	 i	 jaka..	 A	 czy	 wiecie,	 że	 dzięki	 anginie,

pogodzili	 się	 dwaj	 rywale?...	 Stary	 hrabia	 ma	 być
rozczulającym,	 jak	 utrzymują.	 Płakał	 rzewnie,	 gdy	 mu	 lekarz
zapowiedział	bez	ogródek,	że	stan	chorej	jest	bardzo	groźny.

 —	Oh!	byłaby	to	strata	niepowetowana...	Taka	zachwycająca
kobieta!...

 —	Mówicie	o	naszej	biednej	hrabinie?	—	wmieszała	się	panna
Scherer	 do	 rozmowy	 ogólnej.	 —	 Posyłałam	 przed	 chwilą
dowiadywać	 się	 o	 jej	 zdrowie.	 Odpowiedziano	 mi,	 że	 jest
cokolwiek	lepiej...	Oh	tak!	kobieta	to	najczarowniejsza	na	całym
świecie!	 —	 wzniosła	 oczy	 w	 niebo,	 niby	 w	 ekstazie	 Anna
Pawłówna,	 uśmiechając	 się	 mimowolnie	 trochę	 drwiąco
z	 własnego	 zapału.	 —	 Należymy	 wprawdzie	 do	 dwóch
przeciwnych	obozów	—	odrzuciła	słodziutko.	—	To	mi	jednak	nie
przeszkadza	 przyznawać	 co	 jej	 się	 należy	 słusznie
i	sprawiedliwie...	Taka	nieszczęśliwa.

 Jakiś	młokos	nieopatrzny,	 przypuszczając,	 że	 te	 słowa	mają
na	 celu	 uchylić	 cokolwiek	 zasłony	 kryjącej	 tajemnicę	 pięknej



hrabiny,	 pozwolił	 sobie	 zauważyć,	 że	 taki	 nieznany	 nikomu
włoski	 szarlatan,	 gotów	 struć	 chorą	 jakiemi	 niebacznemi
środkami.

 —	 Może	 pan	 masz	 wiadomości	 dokładniejsze	 od	 moich	 —
panna	Scherer	zesznurowała	usta,	dotknięta	do	żywego	i	dając
to	uczuć	dotkliwie	młokosowi	—	ja	atoli	wiem	to	z	najlepszego
źródła,	 że	 ów	 Włoch	 jest	 człowiekiem	 bardzo	 rozumnym
i	 biegłym	 w	 swojej	 sztuce.	 Jest	 on	 lekarzem	 przybocznym
królowej	hiszpańskiej.

 Wyrecytowawszy	 młokosowi	 to	 wszystko,	 zwróciła	 się	 do
Bilibina,	 który	 drżał	 z	 niecierpliwości,	 żeby	 puścić	 w	 kurs	 jak
najprędzej	dowcip	ukuty	na	koszt	Austrjaków.

 —	 Znajduję	 to	 zachwycającym	 —	 zaczął	 od	 niechcenia;
wspominając	 o	 pewnym	 dokumencie	 dyplomatycznym,
dodanym	 do	 posyłki	 sztandarów	 austrjackich,	 wziętych	 przez
Wittgensteina,	 bohatera	 Petropolskiego	 (jak	 go	 nazywano
w	Petersburgu).

 —	 Cóż	 to	 takiego?	 —	 spytała	 panna	 Scherer,	 chcąc	 tym
sposobem	 wywołać	 milczenie,	 któreby	 dozwoliło	 Bilibinowi
wypowiedzieć	 wreszcie	 frazes	 zawieszony	 od	 dawna	 na	 końcu
języka.

 Pospieszył	 skorzystać	 ze	 sposobności	 i	 zacytował	 dosłownie
depeszę,	którą	zresztą	sam	był	ułożył.

 „Car	 odsyła	 sztandary	 austrjackie;	 sztandary	 przyjaciół
zabłąkane,	które	znalazł	po	drodze“.

 —	Doskonałe,	przedziwne!	—	przyklasnął	książę	Bazyli.
 —	Może	 to	 była	 droga	 do	Warszawy?	—	 wyrwał	 się	 głośno

książę	 Hipolit.	 Wszyscy	 spojrzeli	 na	 niego,	 słowa	 te	 bowiem



wydały	 im	 się	 po	 prostu	 niedorzecznością.	Odpowiedział	 na	 to
ogólne	zdumienie	najmilszym	i	najswobodniejszym	uśmiechem.
Wprawdzie	 razem	 z	 innymi,	 nie	 rozumiał	 tego	 co	 powiedział,
zauważył	był	jednak	podczas	swojej	karjery	dyplomatycznej,	że
frazesy	 rzucane	 w	 ten	 sposób	 obcesowy,	 uchodziły	 częstokroć
za	nader	dowcipne.	 I	 teraz	więc	wypowiedział	 pierwsze	 słowa,
które	 strzeliły	 mu	 do	 głowy	 ni	 stąd,	 ni	 z	 owad.	 Pomyślał
przytem:	 —	 „Może	 w	 tem	 tkwi	 coś	 bardzo	 głębokiego
i	 dowcipnego?	A	w	 razie	 przeciwnym	nawet,	 ktoś	 zawsze	 „coś
z	 tego	 wywnioskuje“.	 —	 Milczenie	 przykre	 i	 żenujące,	 które
nastąpiło	 po	 głupiem	 przemówieniu	 księcia	 Hipolita,	 zostało
szczęśliwie	 przerwane	 wejściem	 owych	 „osobistości
usposobionych	 nadto	 letnio	 pod	 względem	 patrjotycznym“	 —
a	 których	 panna	 Scherer	 chciała	 natchnąć	 gorętszemi
uczuciami.	 Pogroziwszy	 figlarnie	 paluszkiem	 przemądremu
Hipciowi,	zaprosiła	do	stolika	księcia	Bazylego,	kazała	postawić
przed	 nim	 dwa	 płonące	 kandelabry,	 a	 wręczywszy	 mu
manuskrypt,	błagała	usilnie,	żeby	raczył	go	odczytać.

 „Najmiłościwszy	nasz	Panie	 i	Carze!“	—	zaczął	 książę	Bazyli
tonem	 pełnym	 namaszczenia,	 rzucając	 na	 swoje	 audytorjum
spojrzenie	 piorunujące,	 które	 miało	 potępić	 z	 góry	 śmiałka,
zdolnego	oponować	w	jakikolwiek	sposób	przeciw	tym	słowom.
Nikt	jednak	ani	pary	z	ust	nie	puścił...	—	„Moskwa,	ta	prastara
carska	stolica,	nowa	Jeruzalem,	przyjmuje	swego	Chrystusa“	—
czytał	 dalej	 kładnąc	nacisk	 szczególny,	 na	przysłówek	 „swego“
—	 „jako	 matka	 otaczająca	 troskliwemi	 ramionami	 synów
swoich,	 pełnych	 żarliwości.	 A	 przewidując	 wśród	 ciemności
obecnych	 blask	 twojej	 przyszłej	 chwały	 i	 tryumfu,	 wyśpiewuje
w	 ekstazie:	—	Hosanna,	 błogosławiony	 Ten,	 który	 nadchodzi!“



—	 Czuło	 się	 łzy	 w	 drżącym	 głosie	 księcia	 Bazylego,	 gdy
wymawiał	 słowa	 ostatnie.	 Bilibin	 przypatrywał	 się	 z	 wielką
uwagą...	 swoim	 paznogciom;	 inne	 osoby	 kręciły	 się
niespokojnie,	 z	 miną	 zakłopotaną.	 Anna	 Pawłówna,
wyprzedzając	 czytającego,	 wymawiała	 szeptem	 frazes
następujący:	 —	 „Cóż	 to	 znaczy	 że!..“	 —	 gdy	 książę	 Bazyli
ochłonąwszy	cokolwiek	z	gwałtownego	wzruszenia,	czytał	dalej
głosem	podniesionym:

 „Cóż	 to	 znaczy	 że	 Goljat	 bezwstydny	 i	 zuchwały,	 idąc	 od
kończyn	Francji,	wnosi	w	granice	świętej	Rosji	mordy	 i	pożogi.
Wiara	 prosta,	 ta	 proca	Dawidowa	 ludu	moskiewskiego,	 uderzy
nagle	 w	 tę	 dumną	 głowę	 i	 obali	 olbrzyma,	 chciwego	 krwi
i	 niedoli	 ludzkiej.	 Posyłamy	 ci	 w	 darze,	 Panie	 nasz
najmiłościwszy,	 cudowny	 wizerunek	 św.	 Sergjusza,	 żarliwego
obrońcy	w	 czasach	 zamierzchłych	 swojej	 ojczyzny.	 Ubolewam,
że	 moje	 siły,	 osłabione	 przez	 wiek	 sędziwy,	 nie	 dozwalają	 mi
pospieszyć	 razem	 z	 tym	 darem,	 aby	 rozradować	 oczy	 moje,
Twoim	 najsłodszym	 widokiem.	 Zasyłam	 do	 stóp	 Najwyższego
modły	 gorące.	 Oby	 raczył	 pomnażać	 zastępy	 sprawiedliwych
i	spełnił	wszelkie	pobożne	zamysły	Waszej	Carskiej	Mości“.

 —	 Co	 za	 siła!	 co	 za	 styl	 wspaniały!	 —	 wykrzykiwano	 ze
wszystkich	 stron,	 wielbiąc	 jednocześnie	 autora	 listu
i	czytającego.

 Podnieceni	tą	wymowną	epistołą,	goście	panny	Scherer	długo
jeszcze	 rozprawiali	 nad	 obecnem	 Rosji	 położeniem,	 robiąc
wnioski	 najrozmaitsze	 co	 do	 wyniku	 i	 doniosłości	 bitwy,	 którą
miano	stoczyć	niebawem.

 —	 Zobaczycie,	 przekonacie	 się	 moi	 państwo	 —	 zaręczała
stanowczo	 Anna	 Pawłówna	 —	 że	 jutro,	 w	 dniu	 urodzin



najjaśniejszego	 pana,	 nadejdą	 pomyślne	 wiadomości.	 Ja
miewam	zawsze	dobre	przeczucia!

II.

 I	 tym	 razem	 przeczucie	 nie	 zawiodło	 panny	 Scherer.
Nazajutrz,	 podczas	 Te	Deum	 śpiewanego	w	 kaplicy	 pałacowej,
wywołano	 księcia	 Wołkońskiego,	 wręczając	 mu	 depeszę
Kutuzowa,	 po	 bitwie	 pod	 Tatarynowem.	 Donosił	 w	 niej,	 że
Rosjanie	 nie	 ustąpili	 z	 miejsca;	 że	 stali	 jak	 mur	 na	 swoich
stanowiskach.	 Pisał	 dalej	 o	 stratach	 armji	 rosyjskiej,	 o	 wiele
mniejszych,	niż	ze	strony	Francuzów.	Obiecywał	posłać	później
opis	 bardziej	 szczegółowy.	 Obecnie	 czasu	 niema	 po	 temu.
Zaręczał	 jednak,	 że	 zwyciężyli	 na	 całej	 linji...	 Rosjanie.
Powtórzono	 natychmiast	 solenne	 Te	 Deum,	 na	 podziękowanie
Panu	 Wszechwładnemu	 za	 pomoc	 udzieloną	 Jego	 wiernym.
Anna	Pawłówna	tryumfowała,	a	dzień	carskich	urodzin	przeszedł
rzeczywiście	 w	 nastroju	 najweselszym	 we	 wszystkich	 sferach
Petersburga.	 Wierzono	 święcie	 w	 pogrom	 zupełny	 Francuzów,
w	zwycięstwo,	w	całem	najszerszem	znaczeniu	tego	słowa.	Byli
zapaleńcy,	którzy	przebąkiwali	nie	na	żarty,	o	wzięciu	w	niewolę
samego	 cesarza	Napoleona,	 o	 zrzuceniu	 go	 z	 tronu,	 i	 nadaniu
Francji	innego	monarchy.

 Zdala	od	ruchów	wojennych,	wśród	życia	dworskiego,	trudno
było	 zdać	 sobie	 sprawę	 dokładną	 i	 osądzić	 całą	 doniosłość
wypadków,	 postępujących	 jeden	 za	 drugim	 z	 szybkością
odurzającą.	 W	 sferach	 dworskich	 nadawać	 się	 zwykło
wypadkom	 podobnym,	 nie	wartość	 rzeczywistą,	 ale	 taką,	 jaką
mają	 w	 danej	 chwili.	 I	 tak	 naprzykład:	 Radość	 dworaków
tyczyła	 się	 szczególniej	 okoliczności,	 że	 wiadomość



o	 zwycięztwie	 nadeszła	 właśnie	 z	 rana,	 w	 sam	 dzień	 urodzin

carskich.	Była	to	niby	delikatna	i	miła	niespodzianka,	nie	objęta
z	 góry	 programem	 dworskich	 uroczystości.	 Kutuzow	 donosił
wprawdzie	 i	 o	 stratach	 poniesionych.	 Cytował	 między	 innymi
Kutajsowa,	 Tutkczowa	 i	 Bagrationa.	 I	 tu	 żal	 ogólny	 skupił	 się
w	 około	 jednej	 śmierci,	 młodego,	 pięknego	 i	 zachwycającego
Kutajsowa.	Znał	go	cały	Petersburg	i	był	w	dodatku	ulubieńcem
samego	cara.	Dnia	tego	słyszano	zewsząd	powtarzane	te	słowa
mniej	więcej:	—	Co	 to	za	 traf	nadzwyczajny,	 że	 ta	wiadomość
przyszła	 właśnie	 w	 chwili	 modłów	 uroczystych	 za
najjaśniejszego	pana?...	A	ten	biedny,	kochany	Kutajsow?...	Co
za	strata,	jaka	go	szkoda!

 —	Cóż	wam	mówiłem	o	Kutuzowie!	—	powtarzał	 raz	 książę
Bazyli,	 dumny	 ze	 swojego	 daru	 prorockiego.	 —	 Czyż	 was	 nie
zapewniałem,	 że	 on	 jeden	 jedyny	 jest	 w	 stanie	 pokonać
Napoleona?

 Nazajutrz	 nie	 otrzymano	 żadnych	 wieści	 z	 placu	 boju.
Publiczność	 zaczynała	 się	 na	 serjo	 niepokoić.	 Dwór	 cierpiał
wielce	 (a	 przynajmniej	 udawał,	 że	 nad	 tem	 okropnie	 boleje),
nad	 zupełną	 nieświadomością	w	 jakiej	 ośmielają	 się	w	 sztabie
głównym	cara	pozostawiać.	—	„Położenie	monarchy	jest	nie	do
zniesienia!“	 —	 wołano	 i	 już	 zaczynano	 oskarżać	 Kutuzowa,
(wynosząc	 go	 nie	 dalej	 niż	 wczoraj	 pod	 niebiosa),	 że	 jest
sprawcą	 udręczeń	 najjaśniejszego	 pana.	 Książę	 Bazyli	 przestał
był	 również	 śpiewać	 hymnów	 pochwalnych	 na	 cześć	 swego
protegowanego,	 tylko	 zachowywał	 głębokie	 milczenie,	 skoro
zaczynano	 rozprawiać	 o	 wodzu	 naczelnym.	 Tego	 samego
wieczora,	 wieść	 piorunująca	 pomnożyła	 jeszcze	 rozstrój
gorączkowy	 w	 sferach	 najwyższych.	 Hrabina	 Bestużew	 zmarła



nagle	 na	 ową	 jakąś	 chorobę	 tajemniczą.	 Opowiadano
urzędownie,	 że	 piękna	 hrabina	 umarła	 w	 skutek	 anginy.
W	 ścisłem	 kółku	 jednak,	 szeptano	 sobie	 do	 ucha	 pewne
szczegóły	 i	 szczególiki:	 —	 Że	 lekarz	 przyboczny	 królowej
hiszpańskiej,	 kazał	 jej	 był	 zażywać	 pewne	 lekarstwo,	 które
brane	w	małych	dawkach,	mogło	być	nader	skutecznem.	Helena
jednak,	udręczona	zazdrością	i	wymogami	starego	hrabiego,	jak
też	nie	mniej	uporczywem	milczeniem	swego	męża,	tego	Piotra
niegodziwego!	wypiła	duszkiem	całą	 flaszkę	mikstury	 i	 skonała
w	 straszliwych	 męczarniach,	 zanim	 miano	 czas	 zadać	 jej
antydotum	 przeciw	 truciźnie,	 działającej	 z	 szybkością
piorunującą.	 Utrzymywano,	 że	 stary	 hrabia	 i	 książę	 Bazyli,
wzięli	 się	 byli	 nie	 na	 żarty	 do	 szarlatana	włoskiego.	Skoro	 ten
jednak	 przedłożył	 im	 listy	 pisane	 własnoręcznie	 przez
nieboszczkę,	 zaprzestali	 natychmiast	 wszelkich	 kroków
prawnych	 w	 obec	 niego.	 Dość	 na	 tem,	 że	 w	 salonach	 tego
wieczora	 nie	 zabrakło	 nikomu	 tematu	 do	 rozmowy:	 Cara
niepokój,	 śmierć	 ślicznego,	 ukochanego	 Kutajsowa	 i	 zgon
tragiczny	hrabiny	Bestużew!

 Na	trzeci	dzień,	po	wysyłce	depeszy,	pewien	właściciel	pałacu
w	 Moskwie,	 rozsiał	 po	 mieście	 wieść	 piorunującą,	 nie	 do
uwierzenia,	że	oddano	Francuzom	prastarę	carów	stolicę...	bez
wystrzału!

 —	 To	 coś	 potwornego!...	 Strasznem	 jest	 cara	 położenie!
Kutuzow	 zdrajca!	 —	 A	 książę	 Bazyli	 powtarzał	 każdemu,
ktokolwiek	 przychodził	 do	 niego	 z	 kondolencją	 z	 okazji	 zgonu
jego	 córki,	 że	 nie	 można	 było	 oczekiwać	 i	 spodziewać	 się
niczego	 innego	 ze	 strony	 tego	 starca	 niedołężnego	 i	 prawie
ślepego:	—	„Dziwiłem	się	zawsze	(mówił	zapominając	zapewne



z	ciężkiego	smutku	po	stracie	córki,	co	utrzymywał	nie	dawniej
niż	wczoraj),	 dziwiłem	 się,	 jak	 też	można	 było	 powierzyć	 losy
Rosji	 tak	 nieudolnym	 dłoniom!“	 —	 Dotąd	 wieść	 nie	 była
stwierdzoną	 urzędowo,	można	 było	 zatem	wątpić,	 że	 stało	 się
coś	tak	przerażającego.	Nazajutrz	atoli	przyszło	pismo	tej	treści
od	Roztopczyna:

 „Adjutant	 księcia	 Kutuzowa	 przywiózł	 mi	 list	 od	 niego,
w	 którym	 wódz	 naczelny	 żąda	 żebym	 mu	 dostarczył
policjantów,	w	celu	przeprowadzenia	oddziałów	przez	miasto,	aż
do	 bitego	 gościńca	 ku	 Riazanowi.	 Utrzymuje,	 że	 opuszcza
Moskwę	 z	 boleścią.	 Ten	 czyn,	 Najjaśniejszy	 Panie,	 rozstrzyga
ostatecznie	 losy	Moskwy,	 jak	nie	mniej	całego	Twego	Państwa.
Rosja	zadrgnie	z	oburzenia,	dowiedziawszy	się,	 że	oddano	bez
wystrzału	 na	 pastwę	 nieprzyjacielowi,	miasto	 świadczące	 o	 jej
wielkości	 i	 potędze,	 w	 którem	 spoczywają	 prochy	 Twoich	 pra-
pra-dziadów!	Przyłączam	się	do	armji,	unosząc	z	Moskwy	przed
dzikimi	najezdcami	co	tylko	było	możebnem	zabrać“.

 Car	 przywołał	 natychmiast	 księcia	 Wołkońskiego,	 dyktując
mu	pismo	odnośne,	wystosowane	do	Kutuzowa.

 „Książe	 Michale	 Ilarjonowiczu!	 Jesteśmy	 bez	 żadnych
wiadomości	z	pola	walki	od	dnia	29	sierpnia.	Dostaliśmy	z	datą
1go	 września,	 via	 Jarosław,	 od	 gubernatora	 Moskwy
Roztopczyna,	 nader	 bolesną	 wiadomość,	 żeś	 opuścił	 naszą
prastarą	stolicę	Moskwę.	Możesz	sobie	łatwo	wyobrazić,	jak	nas
spiorunowała	ta	wieść	hiobowa;	twoje	zaś	milczenie,	zdumiewa
nas	 do	 najwyższego	 stopnia!	 Jenerał-adjutant	 nasz,	 książę
Wołkoński,	 wręczył	 ci	 nasze	 pismo	 z	 rozkazem	 wydanem	 mu
przez	 nas	 ustnie,	 aby	 dowiedział	 się	 dokładnie	 o	 położeniu
naszej	 armji	 i	 powodów,	 które	 cię	 zmusiły	 do	 tak	 bolesnej



i	opłakanej	ostateczności.

III.

 W	dziewięć	dni	po	opuszczeniu	Moskwy	przywiózł	urzędowne
potwierdzenie	 tego	 faktu	 niesłychanego	 kurjer	 Kutuzowa.	 Był
nim	pewien	francuz	Michaud,	utrzymujący	jednak	zawzięcie,	że:
—	 „Chociaż	 obcego	 pochodzenia,	 jest	 z	 ciałem	 i	 z	 duszą
Rosjaninem.“	—	Car	przyjął	go	natychmiast	w	swoim	gabinecie,
w	 pałacu	 w	 Kamiennym-Ostrowie.	 Michaud,	 który	 widział
Moskwę	 raz	 pierwszy	 w	 życiu,	 i	 nie	 umiał	 wcale	 po	 rosyjsku,
czuł	 się	 jednak	 głęboko	 wzruszonym,	 (jak	 sam	 później
opisywał),	 gdy	 znalazł	 się	 przed	 carem,	 aby	 mu	 zwiastować
pożar	 Moskwy,	 którego	 łuna	 złowroga	 świeciła	 mu	 przez
znaczną	 część	 drogi.	 Chociaż	 jego	 boleść	 mogła	 wypływać
z	 zupełnie	 innego	 źródła,	 niż	 smutek	 Rosjan	 przygnębiający
twarz	 Michaud’a,	 była	 tak	 bladą	 i	 znękaną,	 że	 car	 spytał	 go
zaraz	na	wstępie:

 —	Przywozisz	mi	zapewne	wieści	niepomyślne	pułkowniku?
 —	 Nader	 bolesne,	 Sire!	 —	 odpowiedział	 z	 ciężkiem

westchnieniem,	 nie	 śmiejąc	 oderwać	 oczu	 od	 posadzki.	 —
Jestem	zwiastunem...	opuszczenia	Moskwy!

 —	Więc	naprawdę	rzucono	na	pastwę	wrogowi	naszą	stolicę,
nie	 próbując	 wcale	 jej	 bronić?	 —	 wykrzyknął	 car,	 płonąc
z	oburzenia.

 Michaud	 podał	 mu	 z	 najwyższem	 uszanowaniem	 pismo
Kutuzowa.	 Tłumaczył	 on	 w	 niem,	 że	 było	 czystem
niepodobieństwem	 wydać	 bitwę	 pod	 murami	 Moskwy.	 Trzeba
było	 wybierać	 z	 dwojga	 złego	 mniejsze.	 Stratę	 Moskwy



z	zaprzepaszczeniem	całej	armji,	 lub	 tylko	oddanie	miasta	bez
wystrzału.	 Był	 zatem	 zmuszony	 jako	 wódz	 naczelny,	 fatalnym
zbiegiem	 okoliczności...	 wybrać	 tę	 drugą	 najboleśniejszą
ostateczność.	 Car	 wysłuchał	 całego	 doniesienia	 w	 ponurem
milczeniu,	nie	odrywając	wzroku	od	posadzki.

 —	Nieprzyjaciel	zatem	wszedł	do	miasta?	—	spytał	po	chwili.
 —	Tak	Sire,	a	Moskwa	prawdopodobnie	obrócona	w	perzynę.

Zostawiłem	ją	bowiem	tonącą	w	morzu	płomieni.

 Michaud	przeraził	się	wrażeniem	piorunującem,	jakie	te	słowa
wywołały,	i	zmianą	gwałtowną	w	twarzy	cara.

 Pobladł	trupio,	oddychał	ciężko,	jakby	mu	tchu	zabrakło,	usta
drgały	kurczowo,	a	z	pięknych	oczu	szafirowych,	wypłynęły	dwie
łzy	duże...	palące...	Wzruszenie	 to	 jednak	było	przemijającem.
Odwrócił	 się	 do	 okna,	 łzy	 otarł	 nieznacznie	 i	 czoło	 groźnie
zmarszczył,	 jakby	 wyrzucał	 sam	 sobie	 chwilę	 niegodnej
słabości.	Przemówił	nareszcie:

 —	 Widzimy	 z	 tego	 wszystkiego,	 że	 Opatrzność	 wymaga
jeszcze	od	nas	wielkich	ofiar...	Jesteśmy	gotowi	poddać	się	bez
szemrania	 woli	 wszechwładnej	 Pana	 nad	 pany:	 Powiedz	 mi
jednak	kochany	pułkowniku,	w	 jakiem	usposobieniu	 zostawiłeś
naszą	armję,	która	była	przytomną,	nie	wystrzeliwszy	 jednego
naboju,	 nie	wyciągnąwszy	pałasza	 z	pochwy,	 oddaniu	wrogowi
naszej	 prastarej	 stolicy?...	 Czyś	 nie	 dopatrzył	 w	 niej
przypadkiem	rozgoryczenia...	zniechęcenia?...

 Skoro	 ujrzał	 monarchę	 mniej	 wzburzonego,	 i	 Michaud
uspokoił	się	natychmiast.	Nie	będąc	 jednak	przygotowanym	na
wybadywanie	 tak	 szczegółowe,	 odpowiedział	 wymijająco,	 byle
zyskać	na	czasie:

 —	 Czy	 wasza	 carska	 mość	 pozwoli	 mi	 najłaskawiej,	 mówić



szczerą	 prawdę	 jako	 wojskowemu,	 nie	 znającemu	 się	 na

wybiegach	dyplomatycznych?

 —	Pułkowniku,	 nie	 tylko	 pozwalamy,	 ale	 żądamy	 najusilniej
całej	 prawdy...	 Nie	 ukrywaj	 zatem	niczego...	 Chcemy	wiedzieć
o	wszystkiem.

 —	Sire	—	Michaud	uśmiechnął	się	nieznacznie,	miał	bowiem
czas	ułożyć	stosowną	odpowiedź.	—	Sire,	zostawiłem	całą	armję
od	 wodza	 naczelnego	 do	 ostatniego	 szeregowca	 bez	 wyjątku,
w	trwodze	ogromnej,	przerażającej!

 —	 Jak	 to?	 —	 car	 rzekł	 tonem	 surowym.	 —	 Czyżby	 nasze
dzielne	zastępy	miały	 tak	dalece	upaść	na	duchu,	wobec	klęsk
spadających	 na	 Rosję	 z	 dopustu	 Bożego?	 Nigdy	 w	 to	 nie
uwierzymy!...

 Michaud	 czekał	 jedynie	 na	 ten	 protest	 energiczny,	 żeby
wywołać	swojem	przemówieniem	efekt	należyty:

 —	 Sire	 —	 skłonił	 się	 nisko	 —	 wszyscy	 boją	 się	 tylko	 tego
jednego,	 żebyś	Najjaśniejszy	Panie	przez	 zbytnią	dobroć	 serca
nie	 dał	 się	 namówić	 do	 zawarcia	 pokoju.	 Pałają	 żądzą	 dalszej
walki	z	wrogiem,	gotowi	złożyć	dowód	ofiarą	życia	własnego,	jak
są	oddani	z	ciałem	i	z	duszą	Waszej	Cesarskiej	Mości!

 —	 Ah!	 —	 car	 lżej	 odetchnął,	 dziękując	 mówiącemu
uśmiechem	 i	 łaskawem	 głową	 skinieniem.	 —	 Słowa	 twoje	 są
balsamem	 na	 ranę	 serca	 naszego,	 kochany	 pułkowniku.
Wlewasz	 w	 nas	 nową	 otuchę!	 —	 Spuścił	 oczy	 głęboko
zamyślony:

 —	Wracaj	zatem	do	armji,	panie	pułkowniku	—	car	podniósł
głowę	 ruchem	 majestatycznym.	 —	 Powiedz	 naszym	 dzielnym
żołnierzom,	 powiedz	 wszystkim	 naszym	 wiernym	 poddanym,
którędykolwiek	 będziesz	 przejeżdżał,	 że	 gdyby	 nam	 nie	 stało



armji,	 staniemy	sami	na	czele	naszej	 zacnej	 szlachty,	naszego

poczciwego	 ludu	 wiejskiego,	 a	 będziemy	 bronili	 ojczyzny
wspólnej	 do	 ostatka.	 Państwo	 nasze	 zasobniejsze	 jeszcze	 tak
w	ludzi	z	poświęceniem,	jak	i	we	wszystko	inne,	o	wiele	więcej
niż	o	tem	sądzą	nasi	nieprzyjaciele	—	car	mówił	dalej	zapalając
się	 coraz	 bardziej.	 —	 Gdyby	 jednak	 było	 postanowione
w	 wszechwładnych	 wyrokach	 Opatrzności	 —	 wzniósł	 w	 górę
wzrok	 dziwnie	 słodki	 i	 łagodny	 —	 że	 nasza	 dynastja	 ma
zaprzestać	 rządów	 na	 tronie	 naszych	 przodków...	 wtedy
wyczerpawszy	wszelkie	środki	obrony,	które	tylko	będą	w	naszej
mocy,	 zapuścimy	 brodę	 i	 pójdziemy	 raczej	 jeść	 razem
z	wieśniakami	 chleb	 suchy	 i	 pieczone	 ziemniaki,	 zanim	 byśmy
mieli	podpisać	 traktat	hańbiący	 tak	nas,	 jak	 i	cały	nasz	naród,
którego	 ofiarność	 niezrównaną	 umiemy	 cenić	 jak	 na	 to
zasługuje!

 Po	tych	słowach	wymówionych	drżącym	głosem,	car	odwrócił
się	 znowu,	 aby	 ukryć	 łzy	 cisnące	mu	 się	 do	 ócz	mimowolnie;
przeszedł	się	tam	i	nazad	po	gabinecie;	nareszcie	zatrzymał	się
przed	 Michaud’em,	 uścisnął	 mu	 dłoń	 silnie	 i	 rzekł	 z	 wzrokiem
promieniejącym	gniewem	i	postanowieniem	nieodwołalnem:

 —	 Nie	 zapominaj	 pułkowniku	 słów,	 które	 słyszysz	 od	 nas
w	 tej	 chwili.	 Być	 może,	 iż	 kiedyś	 przypomnimy	 je	 sobie
z	 przyjemnością.	 To	 daremna!	 Napoleon	 i	 my	 nie	 możemy
razem	 panować.	 Poznaliśmy	 go	 obecnie;	 i	 nie	 oszuka	 on	 nas
więcej!

 Gdy	usłyszał	to	przemówienie,	i	zobaczył	wyraz	niesłychanej
energji	 w	 twarzy	 cara	 (jak	 to	 sam	 później	 opisał)	 Michaud	—
„chociaż	obcy	urodzeniem,	ale	Rosjanin	 z	 ciałem	 i	 z	 duszą“	—
uczuł	się	uniesionym	zapałem	dochodzącym	prawie	do	szału.



 —	 Sire!	 —	 wykrzyknął.	 —	 Podpisujesz	 temi	 słowami	 sławę
nieśmiertelną	Rosji	i	zbawienie	całej	Europy!

 Po	zadokumentowaniu	nie	tylko	uczuć	osobistych,	ale	całego
ludu	rosyjskiego,	którego	(jak	mu	się	zdawało)	był	w	tej	chwili
rzecznikiem	 i	 przedstawicielem,	 Michaud	 odszedł,	 pożegnany
przez	cara	łaskawem	głowy	skinieniem.
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