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Drukarnia Związkowa w Krakowie (Mikołajska 13)
pod zarządem A. Szyjewskiego.
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OSOBY:

MECENAS WAWRZECKI
JANINA WAWRZECKA
SŁUCKA
KOWALSKA
DRZEWIECKI
BAGIŃSKI
RYLSKI
KURCEWICZ
ZUZIA
CITRON
MIROWSKI
Hr. ŁAWRZYCKA
DOMAŃSKA
DAWIDOWICZ
PROCHOWSKI
BOGUCKI
PAWŁOWSKI
JAN
Goście: Panowie i Panie. — Lokaje.
Rzecz dzieje się w mieście,
Czasy współczesne.

AKT PIERWSZY.
Buduar Janiny Wawrzeckiej. W głębi otwarta
ku widzom nisza. W niszy urządzenie elegan
ckiej gotowalni. Na lewo w buduarze drzwi
tapetowe do gabinetu — bliżej amfiteatru okno.
Na prawo drzwi do przedpokoju. W głębi,
Przy niszy, z prawej strony, drzwi do salonu.
SCENA I.

Z przedpokoju wchodzą do buduaru • Słucka,
Janina i Zuzia.
SŁUCKA - JANINA - ZUZIA.

JANINA
Rozgość się, moja droga.
Nie weźmiesz
mi także za złe, jeśli przy tobie zmienię tę
suknię spacerową na szlafroczek. Zdjąwszy ka
pelusz i okrycie, zwraca się do Zuzi: Pomożesz
mi się przebrać
ZUZIA
zabierając zarzutkę i kapelusz
Szlafroczek ?...
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JANINA
Ten niebieski
Poprawisz mi fryzurę —
Do Słuckiej: Przepraszam cię na moment.
Wchodzi za Zuzią do niszy.
SŁUCKA
Comme ęa... przygotowujesz się do walki.—
Atak na skrzydło lewe, czy prawe?...
JANINA
Atak na lewo i prawo.

Zuzia!...

ZUZIA
usługuje, biegając to tu — to tam
Słucham, proszę pani...
JANINA
Dzieci z mademoiselle wróciły z teatru?...
Jeszcze nie...

ZUZIA

SŁUCKA
Przedstawienie dla dzieci ?
JANINA
Tak. — — Zuzia...!... Dzwonią...
ZUZIA
wybiega do przedpokoju.
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SŁUCKA
Wyrozumiała, uprzejma żona i troskliwa
matka... — Tak to zasługuje się na miłość
i uznanie
ZUZIA wraca
Pan Rylski przyszedł.
SŁUCKA
Zostać, czy odejść?
JANINA
Jak chcesz - —
SŁUCKA
Wejdę tutaj. Wchodzi do niszy.
JANINA do Zuzi:
Poproś pana Rylskiego do buduaru i wra
caj — _
ZUZIA
wybiega do przedpokoju.
SŁUCKA
Ciekawani z czem przychodzi najwytrwalszy
z twoich wielbicieli.
JANINA
Najnudniejszy - zawsze mówi tylko o so
bie - -
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SCENA II.
SŁUCKA - JANINA - RYLSKI - ZUZIA i bez ZUZI.

ZUZIA

spiesznie wsunęła się do niszy.
RYLSKI
Czy można tam wejść?...
JANINA
Nie wolno!... Ubieram się
Usiądź
pan na kanapce przed kominkiem ... Cóż no
wego 1...
RYLSKI
Wręczyłem dyrektorowi teatru rękopis mo
jego dramatu...
JANINA
Proszę... mów pan dalej
RYLSKI
O, gdyby pani wiedziała, jak ja ten dra
mat pisałem!... To nie będzie spektakl dla fili
strów... Zdawało mi się, kiedym pisał, że stoję
przed ołtarzem i odprawiam wielkie, mistyczne
nabożeństwo, którego liturgia staje się krwią
i ciałem, żeby ożyć i dać świadectwo nieśmier
telnej prawdzie. To oratoryum bólu i rozpaczy
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miliona dusz... to wielka tragedya człowieka
w walce z Arymanem. To Ananke z niewzru
szoną twarzą i sfinksowym uśmiechem... to
mysteryum fatalizmu i Prometeuszowych pra
gnień ...
JANINA
Zobaczymy!
Zuziu! — Pantofelki!
Życzę panu szczęścia i — powodzenia
RYLSKI
?!..! to wszystko?... Przypominani przy
rzeczenie z dnia piętnastego września... w Za
kopanem ...
JANINA
Ha... ha... ha! — Wchodzi do buduaru.
I to ma być owo kapłaństwo pana? — Owo
mistyczne kapłaństwo przy ołtarzu •— owa li
turgia — czy jak tam!... Ha... ha... ha!...
ZUZIA
poprawia tren u szlafroczka.
JANINA
Możesz odejść.
ZUZIA
kłania się i odchodzi.
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JANINA
A więc chciałbyś pan, żeby mój mąż
ustąpił miejsca tak wielkiemu poecie
On,
albo pan! — Jesteś niewdzięczny, mój truba
durze —! — Dałam ci natchnienie — poznałeś
pan uczucie miłości i rozkosz tworzenia —
RYLSKI
...Służba moja serdeczna i ta obrona...
JANINA
Zrobiłeś pan głupstwo. Ale i głupstwu
można wybaczyć. Tu stało się coś gorszego...
Byłeś pan śmieszny z tą swoją obroną —
i śmieszność ta zemścić się może na mnie —
RYLSKI
Zatrważa mnie pani... Ja...
JANINA
Ach —! — Jesteście nudni! — Nudni —
i śmieszni!
RYLSKI
I ja także?...
JANINA
I pan także — !
Chciałam dla was
wskrzesić radość życia — nauczyć was ko-
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chać życie — A wy —!— Proszę mi nie prze
rywać ! — Za to, że ośmieliłeś się pan napisać
ów wiersz: „W obronie Venus" — nie mogę
'naczej, jak pożegnać pana —
RYLSKI
?!... PaniTo jest okrucieństwo ...
JANINA
Być może. Ale spotyka pana zasłużona
kara. Potem — kiedyś — gdy odpokutujesz
pan — może przebaczę —
RYLSKI
— ..!... A więc uśmiech nadziei. Znikam
posłuszny, aby wrócić, gdy mnie słowo twe
znów do życia powoła. Kłania się — poczem
odchodzi.
SCENA III.
JANINA - SŁUCKA — potem ZUZIA i bez zuzi wreszcie DRZEWIECKI.

SŁUCKA
opuściła niszę, wchodzi do budnaru
Brawo! To znaczy krótko i bez zwłoki
załatwiać zaległe rachunki.
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JANINA
Rylski dostał dymisyę —
SŁUCKA
Za to, że wystąpił w twojej obronie!
JANINA
Niedźwiedzia przysługa —
SŁUCKA
Byłaś więcej, niż nieostrożną; mogłaś prze
widzieć, że każdy z twoich znajomych, skoro
tylko spojrzy na ów obraz, dostrzeże podo
bieństwo.
JANINA
Widzi je tylko wasza złośliwość —
SŁUCKA
A jednak dostrzegli to, prócz mnie, re
daktor „Satyra" Zarewicz, potem Rylski, Ko
walska, wreszcie recenzent teatralny z „Kuryera".
JANINA
Rylski inspirowany jest przez ciebie, a Za
rewicz jest najzwyklejszym szantażystą i wszę
dzie węszy skandal, żeby na tem coś zarobić —
SŁUCKA
Mąż twój, przypuszczam, nic o tem nie wie..,
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JANINA
SŁUCKA

A jeśli Kowalska mu powie?
JANINA
Za delikatna i za subtelna, żeby tak uczy
nić. — A zresztą — !... gdyby nawet plotki wasze
przedostały się do mojego męża — zapewniam
cię, że ani Kowalska, ani ty, nic na tem nie
zyskacie w jego opinii
SŁUCKA
A [ładzie na głowę
hapełusz — naciąga rękawiczki.
!...Bądź zdrowa!...

JANINA
Nie gniewaj się
Ach ... moje ner
wy — !... Staram się zapanować nad sobą
i nie mogę. —
Rylski nawinął się tu
właśnie w dobrą porę!...
SŁUCKA
Pauvre garęon !... Przyznaj, Janino, że
jesteś we wszystkiem bezwzględna i nieumiarkowana. Obiecujesz za wiele i nie masz odwagi
dotrzymać przyrzeczenia.
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JANINA
Powinnam była urodzić się królową i żyć
w zamierzchłych wiekach
Tron mój ota
czaliby najsławniejsi rycerze, najpiękniejsi pazikowie i giermek, wiernie na śmierć idący —
Każda moja pieszczota musiałaby być okupiona
jednem życiem — —
SŁUCKA
Dość niewinne życzenie!
JANINA
Bo pomyśl, co to za ulga powiedzieć sobie
w skrytości ducha, że zamilkły na zawsze usta,
któreby mogły coś takiego o nas powiedzieć,
o czem słyszeć, już nie chcemy
SŁUCKA
To prawda!... Wspomnienie i świade
ctwo !... Jedno i drugie psuje nam każdą ra
dość z zakazanej przyjemności.
JANINA
Nie trwóż się o mnie — dam sobie radę.

Dzwoni.

ZUZIA wchodzi
Pani dzwoniła?
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JANINA
Tak. Czy pani Kowalska już odeszła?
ZUZIA
Nie wiem, proszę pani.
JANINA
Poszlesz fana, żeby się dowiedział, czy
pan wolny — i niech Jan powie panu, że
oczekuję go tutaj
ZUZIA
Dobrze, proszę pani. Odchodzi.
SŁUCKA
Zła jestem na Kowalską... Co za niedo
rzeczność kompromitować się w taki dyletancki
sposób —
JANINA
Dla mnie tem lepiej — Prędzej się jej
pozbędę —
SŁUCKA
Kto wie! Dałaś mężowi carte blanche.
JANINA
Tylko w obrębie półświatka —
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ZUZIA wchodzi
Pan Drzewiecki...
SŁUCKA
Do widzenia, Janino!
JANINA do Zuzi:
Prosić!
ZUZIA
wybiega do przedpokoju.
JANINA do Sluckiej:
Odchodzisz ?
SŁUCKA
Aby was zostawić tete a tete! Przy
puszczam, że macie sobie dużo do powiedzenia.
Życzę pomyślnego zakończenia afery.
JANINA
Jesteś złośliwą —
Wchodzi Drzewiecki. Zamiana niemych ukło
nów już przy drzwiach. Janina, wskazawszy
Drzewieckiemu, żeby szedł dalej, przeprowadza
Słucką do przedpokoju.
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SCENA IV.
JANINA — D RZEWIECKI — potem WAWRZECKI.

DRZEWIECKI
'•łoży! na stolika wiązankę orchidei — odchodzi
o kilka kroków dalej i czeka.
JANINA
wraca z przedpokoju i powoli zbliża się do
stolika
Przyniosłeś mi pan kwiaty. Wzięła je do
r
?ki, lecz po chwili odrzuca. Przypomnieli mi
Już o tem drudzy, że byłam szalona
?y

DRZEWIECKI

JANINA
Podaje Drzewieckiemu dwa illustrowane czaso
pisma.
Czytałeś pan?
DRZEWIECKI
Czytałem.
JANINA
Jeśli ta pornograficzna rycina w „Satyrze"
nie zwróciła jeszcze na nas dostatecznej uwagi,
wskóra to wiersz Rylskiego —
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DRZEWIECKI
Tekst nie wymienia osób.
JANINA
Połechtano ciekawość publiczną i „Satyr"
obiecuje uchylić maskę z twarzy „Venus". —
Ach, co to był za szalony pomysł pozować
panu do tego obrazu !...
DRZEWIECKI
?! — — Tak — - tak — —
JANINA
Chciałam panu dopomóc, żebyś stworzył
arcydzieło
Gdyby wykonanie odpowiadało
pomysłowi, obraz ten mógłby kiedyś walczyć
o palmę pierwszeństwa z „Zuzanną w kąpieli"
Martinnelli'ego. — Pierwsza lepsza modelka nie
dałaby panu tej inspiracyi. — Obiecywałam sobie
także dużo niezwykłych wrażeń. — Ten półmrok
w pracowni pana, o rubinowych refleksach
barw — cisza — i oczy pana — te oczy przesmutne, które się wpijały w moje ciało, obna
żone z szat — —
DRZEWIECKI
Bawiło to panią, że cierpiałem...
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JANINA
Cieszyło mnie, że artysta zapanował nad
Popędami pierwotnego człowieka — i mamy
c '° zanotowania tryumf niezwykły. — Nie do
trzymałeś pan drugiego zobowiązania — „Ven
»S z maską" niczein nie miała zdradzić podo
bieństwa —
DRZEWIECKI
Robiłem, co mogłem.
JANINA
— Bo też tylko ten szantażysta z „Satyra"
Wyszperał owo podobieństwo — ! — Musiał się
skądś dowiedzieć, że panu pozowałam —
DRZEWIECKI
Być może.
JANINA
Ach, nieznośny pan jesteś — !
DRZEWIECKI
Coś jeszcze stać się musi.
JANINA
O, wiem! Pan mnie teraz nie obroni —
2
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DRZEWIECKI
Wyprężyłem moją wolę do granic osta
tecznych. Myślenie sprawia mi teraz ból.
JANINA
A więc pocóżeś tu pan dziś przyszedł?
DRZEWIECKI
. ? ! — Tak

— tak — — Przepraszam —

Sięgnął po kapelusz — zabiera się do odejścia.
JANINA
Zostań pan — ! — Jeszczem panu nie po
dziękowała za te kwiaty — A takie piękne —!
I wiem, że znowu nie jadłeś pan obiadu, aby
mi je móc ofiarować —
DRZEWIECKI

żachnął się — lecz zapanował nad sobą
w mgnieniu oka.
JANINA
Cieszyły mnie zawsze te kwiaty, które cze
kały tam na mnie w pracowni pana — Odczu
wałam za każdym razem, czy były wzięte na
kredyt —
DRZEWIECKI
! Dlaczego mnie pani tak policzkuje?
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JANINA
A czy nieprawdę mówię?
DRZEWIECKI
Skończmy raz. Nie powinienem tu nigdy
Przychodzić.
JANINA
Wróci pan, gdy tylko zechcę. — Poradź
pan, co czynić wobec głupiej napaści „Satyra"
1
niefortunnej obrony Rylskiego —
DRZEWIECKI
Nie wiem. Na wszystko jestem przygoto
wany. Od tygodnia noszę przy sobie nabity
•"ewolwer. Jeśli pan Wawrzecki zechce mnie
s
Policzkować...
JANINA
Niedorzeczność —!
Mąż mój nie wie
Jeszcze o niczem. — Zastanowiłam się już tro
chę i zacznę działać. Przedewszystkiem „Venus
z maską" nie pójdzie na Wystawę — Kto wie
także, czy nie trzeba będzie zniszczyć tego
obrazu —
DRZEWIECKI
I I 7> I
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JANINA
Zabolała, pana ta myśl. — Sama przyznaję,
że to zbyt bolesne. — Ale biorę w rachubę
ostateczności. — No, stało się! — Igraliśmy
zbyt śmiało, a to się mści —
DRZEWIECKI
Mści się.
JANINA
Ach, nie róbże pan takiej tragicznej ma
ski —! Ulotni się już wkrótce ta cała przykrość,
a zostanie tylko emocya — Proszę rozchmurzyć
czoło. Rylski dostał dymisyę — Odtąd zostanie
przy mnie wierny, dobry, kochany mój gier
mek — Pieszczota.
DRZEWIECKI
Janino... JaninoOsunął się przed

siedzącą na kozetce - i klęcząc, przylgnął usta
mi do jej sukni.
WAWRZECKI
Czy można? Puka przy uchylonych drzwiach.
JANINA do Drzewieckiego:
Niezgrabny z pana będzie rycerz. Do Wawrzeckiego: Możesz wejść — Jest u mnie pan
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Drzewiecki — Wyobraź sobie — nie umie za
wiązać tasiemki u bucika —

WAWRZECKI
przywitał Drzewieckiego
Jak widzę, używasz artystów do lokajskich
Posług. Do Drzewieckiego: Radzę, nie bądź
Pan posłuszny sułtańskim zachciankom naszych
kobiet —.
JANINA do Wawrzeckiego:
Kowalska już odeszła?

WAWRZECKI
?...Tak. — Wziął orchideje ze stolika —
°gląda — wącha.
JANINA do Drzewieckiego :
Chciałabym pana zatrzymać na herbatę —
a
'e muszę korzystać z niedzielnego wywczasu
mojego męża — jest dziś wolny i w domu —
uradzimy, co czynić wobec głupiej napaści
"Satyra" —

WAWRZECKI
O cóż chodzi?
JANINA
Za chwilę ci służę. Do Drzewieckiego:
Wiem, że i panu wielką wyrządzono przykrość —
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i, że nie chciałeś pan, aby stało się tak, jak się
stało. — Jutro napiszę panu, cośmy z mężem
uradzili. Podaje mu rękę do pocałowania. Do
widzenia!
DRZEWIECKI
ogromnym wysiłkiem woli panuje nad sobą —
kłania się i odchodzi.
WAWRZECKI
uprzejmie przeprowadza Drzewieckiego
Do widzenia!...
mu rękę.

Do widzenia!

Podaje

SCENA V.
WAWRZECKI — JANINA — potem ZUZIA.

WAWRZECKI
Ciekawe —.
JANINA
— — Cóż tak długo robiła u ciebie moja
przyjaciółka?
WAWRZECKI
Kładła co chwilę paluszek w ogień, by
spróbować: sparzę się, nie sparzę się — .
JANINA
I nic więcej?
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WAWRZECKI
O, nic więcej — !... Ta pani nie zdobę
dzie się nigdy na zdrową miłość — .
JANINA
Bawisz się znacznie lepiej w towarzystwie
niejakiej Felki —

0

WAWRZECKI
Wiesz i o Felce zatem ?...! —. Że też
Wszystkiem dowiadujesz się tak prędko — .

JANINA
Oto najświeższy numer „Satyra"
1 „Młodości". Podaje mu dwa czasopisma.
WAWRZECKI
I cóż mam z tem począć?
JANINA
Oglądnij tę rycinę —
WAWRZECKI
ogląda — czyta
„Venus z maską." Znowu, ogląda. Porno
grafia! Czyta znowu:
„Incognita ja nie zdradzę,
„Niech poczuje moją władzę".
Odrzucił czasopismo. Cudowna poezya! — .
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JANINA
podsuwa mu drugie czasopismo
A teraz przeczytaj ten wiersz Rylskiego
w „Młodości" —
WAWRZECKI czyta:
„W obronie Venus z maską"... Mówi:
I za kogóż to kruszy kopię pan Rylski?
JANINA
W mojej obronie —
Ty? — .

WAWRZECKI

JANINA
Pozowałam Drzewieckiemu —
WAWRZECKI
Winszuję — .

JANINA
Ale nie do tego obrazu. — Drzewiecki tak
się rozmiłował w liniach mojej głowy, że bez
wiednie uległ suggestyi przy malowaniu swojej
„Venus z maską" —
WAWRZECKI
Widzę, że nie zdajesz sobie sprawy z tego,
coś uczyniła —.
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JANINA
Drzewiecki zniszczy obraz —

WAWRZECKI
Ile osób wie o tej historyi prócz Rylskiego
' redaktora „Satyra"?
JANINA
Plotka — a ty traktujesz to seryo —!.
WAWRZECKI
Zechciej o tem przekonać naszych najser
deczniejszych, a wówczas zobaczysz — .
JANINA
Ody przekonam ciebie, przekonani będą
wszyscy —
WAWRZECKI
Zatem o to chodzi — .! Dobrze! — .
ZUZIA

wchodzi — podaje na tacce bilet wizytowy.
JANINA

odebrała bilet i podaje Wawrzeckiemu
Jeszcze jeden wielbiciel —
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WAWRZECKI

oglądnął kartę

Bagiński! —. Ależ prosić!... do salonu...
prosić!... Nie zadowolniwszy się tem, że Zuzia

wybiegła spełnić zlecenie, sam spieszy powitać
gościa.
SCENA VI.
WAWRZECKI — JANINA — BAGIŃSKI — potem
ZUZIA.

BAGIŃSKI
Nie tak uroczyście, łaskawy, drogi panie...!
WAWRZECKI
Jeśli taka wola —..
BAGIŃSKI
Pozwoli pan, że powitam uroczą kwestarkę
z ostatniej wenty. Całując Janinę w rękę. Najśliczniejsza, najbardziej urocza filantropka...!...
JANINA
Nie cierpię filantropii —
WAWRZECKI
A jednak zajmujesz się nią.
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BAGIŃSKI
Cóż pan chcesz!... Moda
WAWRZECKJ
Proszę — .!...

Siadają.
BAGIŃSKI
Bierze pan tym razem gorący udział w wy
borach ... —
WAWRZECKI
Taak — . Postawili mnie na liście kandy
datów. — Co prawda, wolałbym nie kandydo
wać. Dla mnie mandat poselski—•... Nie jestem
mężem polityki i taka kandydatura przedstawia
m
i się raczej, jak...
BAGIŃSKI

wpadając w słowo
Łapka na myszy...!... Pan zanadto ufa
Dawidowiczowi, a ten negocyant zarzucił sieci
' liczy na wielki połów. Masz mu pan dopo
móc swoimi wpływami u prezydenta i u re
daktora „Jutrzni". Przyznaję, że Dawidowicz
zabrał się sprytnie do roboty, bo znaczną część
prasy ma już za sobą. Ale co do redaktora
"Jutrzni", kuzyna pana, bardzo wątpię. I „Ku-
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ryer" od pierwszej chwili wrogo odnosi się do
stronnictwa, które Dawidowicza postawiło na
czele. Zdaje mi się, że to „Kuryer" ostrzegał
wszystkich przed Dawidowiczem, zarzucając mu,
że jego przedsiębiorstwa stać się mogą galicyjską
Panamą.
Pan prowadzisz jego sprawy.
Wiem. Szuka pan wielkich spraw. Bardzo
pięknie. Ja też w tej intencyi, żeby panu zapro
ponować stworzenie syndykatu dla poważnego
przedsiębiorstwa, przyszedłem tu dzisiaj. Do
Janiny: Ale znudzimy panią, mówiąc o inte
resach
JANINA
Owszem!, jeśli, o ile słyszę, jest to coś
wielkiego —
BAGIŃSKI
Projektuję budowę tramwaju elektrycznego
w jednem z drugorzędnych miast Galicyi...
ZUZIA
wchodzi — patrzy bardzo wymownie
na Wawrzeckiego
Jakiś człowiek do pana mecenasa...
WAWRZECKI
Do mnie?...

WESOŁA PANI
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ZUZIA
z

Czeka w przedpokoju i chce się widzieć
panem mecenasem — ...
WAWRZECKI
Dobrze. Zaraz tam przyjdę.
ZUZIA odchodzi.
BAGIŃSKI

Bez ceremonii, łaskawy, drogi mecenasie!—
Proszę nie krępować się moją obecnością.
WAWRZECKI
Przepraszam —. Odchodzi.
SCENA VII.
JANINA — BAGIŃSKI.

BAGIŃSKI
Niech mi pani podziękuje...
JANINA
Musiałabym znać powody —
BAGIŃSKI
Nie chce mnie pani zrozumieć, a starania
moje trwają już od roku... Mówmy szczerze...
Stanowisko mecenasa Wawrzeckiego zachwiane...
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Ja zaś mógłbym mu dopomóc w imię admiracyi,
jaką mam dla pani... Rozumie się, że zacho
wanie decorum jest także i moją najszczerszą
intencyą...
JANINA
Interes ma więc być tego rodzaju, panie
Bagiński —! Silnie zaakcentowała ostatnią

zgłoskę jego nazwiska.

BAGIŃSKI
Zacna, droga, kochana pani...!... Trochę
zimnej krwi... Pan Wawrzecki zabrnął w długi
i dziś... jutro... może być skandal... Jestem
dobrze poinformowany... A co ja to chciałem
powiedzieć... Aha...!... Jednego pięknego wie
czora... powiedzmy dnia... skoro to pani tak
niefortunnie zrozumiała... Pewnego dnia pani
do mnie przyjdzie... i wówczas wezmę .wszyst
kie długi pana Wawrzeckiego na rachunek mój
osobisty... Nazwała mnie raz pani Krezusem... Tylko rzetelnie bogaty człowiek może
przyjąć podobne zobowiązanie... Mąż pani po
stąpił sobie bardzo nieroztropnie... Długi swoje
pokrył na razie prywatnymi depozytami...
JANINA
Kłamstwo!— Mój mąż—!— Nie mogę
w to uwierzyć—Ha — ! Jesteś pan odważny —

WESOŁA PANI

31

Tak bez ceremonii, jak do pierwszej, lepszej,
Wesołej pani —! •— Zaczyna mnie to bawić —
Poznaje się ludzi takimi, jakimi są — ! —
BAGIŃSKI
Tylko bez uniesień... Ja bywam taki bez
względny, lecz równocześnie...
JANINA
Rozrzutny w łaskach — !
BAGIŃSKI
I w uczuciach... Ze mną piękna kobieta...
a
do tego inteligentna i wykształcona... może
zrobić, co tylko zechce... A pani wie, że nie
żałuję zachodów, aby posiąść to, czego pragnę...
' jeszcze jedno... Muszę uprzedzić, że samym
flirtem, jak inni wielbiciele, zadowolnić się nie
m
°gę...
JANINA
Czy miałby pan odwagę powtórzyć to
wszystko w obecności mojego męża?
BAGIŃSKI
Zacna... droga pani...!... Szanuję to
święte oburzenie... Nawet bym powiedział, że
je cenię... Cenię je bardzo wysoko... Trochę
spazmów... a potem ochłonie pani... To się
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zdarza... I wtedy proszę rozważyć, co tu mó
wiłem... Widocznie mąż nie wyznał pani, jakie
jest istotne jego położenie... Potrafię cierpliwie
czekać... Nasza rasa jest wytrwałą... Podniósł
się z miejsca. Może pani liczyć na dyskrecyę...
Zachowanie decorum jest także i moją naj
szczerszą intencyą... Do widzenia...!... Sługa
powolny pani i pana Wawrzeckiego. Ni
ski, przesadnie i z rozmysłu niski ukłon —
poczem odchodzi.
SCENA VIII.
JANINA — potem ZUZIA.

JANINA
dzwoni gwałtownie i wchodzącej Zuzi rzuca
rozkaz
Poproś tu pana...!... Czekaj...!... Czy
jest tam kto jeszcze?
ZUZIA
Nie ma. Tamten człowiek zaraz poszedł.
JANINA
Słyszałaś
ZUZIA
Natychmiast. Wybiega.
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SCENA IX.
JANINA — WAWRZECKI.

WAWRZECKI wchodzi
I cóż, kochanie? — .. O?... Bagiński już
odszedł —,. Cóż to? Jesteś mocno wzbu
rzona — .. Chyba nie naraziłaś sobie Bagiń
skiego? Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzeH'? go —
JANINA
! — Więc jesteś złodziejem publicznego
grosza...!.?!...
WAWRZECKI
Bagiński śmiał ci to powiedzieć?
JANINA
Tak. Uczynił to nieco delikatniej, ale bar
dzo dobitnie.
A więc do tego doszło..!?..
WAWRZECKI
Jednak Bagiński, jeśli dobrze zrozumiałem,
chce oddać w moje ręce sprawę, wymagającą
nietylko dużo sprytu, obrotności i wpływów,
®le także solidnej pozycyi społecznej.
JANINA
Ooo!. Bagiński obiecuje znacznie więcej.
Chce zapłacić twoje długi — !...
3
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WAWRZECKI
Jaksięzdaje, wyrobiłaś mi te koncesye—...
JANINA
Podły

- r - ! ! . . .

WAWRZECKI
Janino?!
JANINA
Oo !. Ja wiem ! Sprzedałbyś mnie! Nie
miałbyś nic przeciwko temu, gdybym została
kochanką Bagińskiego — !.
WAWRZECKI
Stary eunuch, moje dziecko!... Pochlebi
mu to, że zostanie twoim oficyalnym wielbicie
lem. Masz ich tylu. — Cóż ci to szkodzi mieć
jeszcze jednego — ?...
JANINA
Milcz! — Tamci bawią mnie, dają mi
emocyę — Bagiński zaś — Musiałabym zostać
jego płatną kochanką — oddawać mu się, ile
razy zechce —
WAWRZECKI
Powiedziałem ci, że to stary eunuch.
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JANINA
Ach — !!
WAWRZECKI
Janino — to jedyny mój ratunek. — Mam
do wyboru tylko kulę rewolwerową. Ale co
Wówczas z naszemi dziećmi ?
JANINA
Zatem karyera żony! ?
WAWRZECKI
Cóż robić! Świat tolerował zawsze i wciąż
Jeszcze toleruje takie grzechy. Zależy tylko, kto
l e popełnia, i czy dość wykwintnie zachować
Urnie pozory. A to chyba potrafimy. Wiem —
ty to zrobisz. Chcesz żyć i lubisz żyć dobrze.
A pamiętaj o tem, że tylko dlatego jesteś w takiej
ce nie, boś moją żoną.
Po chwili. Zawsze bytetri dla ciebie wyrozumiałym, dobrym mężem.
Skrywałem też przed tobą katastrofę, żeby cię
n 'e martwić. I nawet teraz myślę jeszcze o tem,
znajdę może ratunek w innej kombinacyi.
JANINA
To tak się urabia na wesołą panią!
' będę w cenie, bo mam młodego, ładnego
męża o pięknem nazwisku i pięknej pozycyi
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towarzyskiej. Wesoła pani o poważnem na
zwisku, z wyrobionymi już stosunkami towa
rzyskimi. Wesoła pani, która jest w bardzo
wysokiej cenie dzięki protekcyi legalnego mał
żonka ! Zaczyna się śmiać nerwowo i jest to

długi, krwawy śmiech, który trwa jeszcze, gdy
kurtyna spada.

ZASŁONA.

AKT DRUGI.
Kancelarya adwokacka Wawrzeckiego. Jest to
Pokój samego mecenasa. Urządzenie elegan
cie. Tu i ówdzie jakiś szczegół, znamionujący
zanitowanie do dziel sztuki. Na ścianach
kilka dobrych obrazów. W kącie piękna rzeźba,
bwoje drzwi: do przedpokoju i do kancelaryi
koncypienta. Na prawo okno.
SCENA l.
KURCEWICZ - CITRON — potem WAWRZECKI.

Kurcewicz siedzi przy biurku i pisze — wcho
dzi Citron.
CITRON
Moje uszanowanie! Czyja zastałem samego
Pana mecenasa Wawrzeckiego?
KURCEWICZ
Mecenas Wawrzecki właśnie odszedł. Lecz
wnet wróci.
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CITRON
Ja zaczekam. Pan doktor pozwoli, że ja
sobie posiedzę chwilkę.
KURCEWICZ
Proszę! Wskazał na krzesło nieopodal
i pisze dalej.
CITRON po chwili
Pan doktor bardzo pilnie pracuje. Pan
doktor pilniejszy od swoich kolegów. Po chwili:
Czy to coś bardzo pilnego, co pan doktor pisze?
Tak.

KURCEWICZ
CITRON

Nu, to przepraszam. Ja już będę cicho i nic
nie będę mówił. Po chwili: Ja pana doktora
bardzo przepraszam, że ja znowu mówię. Ale
ja sobie pozwolę takie małe zapytanie. Czy to
jest prawda, co Kuryer wypisał dziś na mece
nasa Wawrzeckiego, że on zdefraudował bardzo
wielkie sumy?
Nie wiem.

KURCEWICZ
CITRON

Nu, ja to rozumiem. Pan doktor nie chce
zdradzić t a j e m n i c e k a n c e l a r y j n e .
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KURCEWICZ
Przeszkadzasz mi pan.
CITRON
Ja już będę milczał. Po chwili: Pan doktor
Jeszcze się nie domyśla, jaki ja mogę mieć
'nteres?
KURCEWICZ
Powiedziałeś pan, że to do samego me
cenasa.
CITRON
Nu, to prawda! Ale nie zawadzi pomówić
2
mądrym człowiekiem. Takiego mądrego i uczci
wego człowieka rady, to one są G o l d e s w e r t ,
°ne są warte złota. A mój szwagier, to on płaci
złotem za dobrą radę.
GŁOS WAWRZECKIEOO w przedpokoju
Pan Kurcewicz jeszcze nie odszedł?
CITRON
Co to za głos!... Oj, co to za głos i co
to za mówca! On może ludzi zaczarować takim
głosem.
Jan otwiera drzwi — Wawrzecki wchodzi.
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WAW RZECKI
Dzień dobry!... A?!... Dzień dobry!.
Dzień dobry, panie Citron! Cóżęś nam pan
przyniósł dobrego? Do Kurcewicza; Napisałeś
pan, panie doktorze ?
KURCEWICZ
Skończyłem właśnie.
WAWRZECKI
A to dobrze. Proszę to zostawić na mojem
biurku —.. Bardzo dobrze —.. Przypominam
panu, że mamy termin o jedenastej.
KURCEWICZ
Wiem.
WAWRZECKI
Mundanci są? Może będą mi potrzebni —
Jeśli co jest na pocztę, niech Jan zaniesie.
Zwraca się do Citrona: Siadaj pan, panie Ci
tron! Cóż nowego?
KURCEWICZ
odchodzi do drugiego pokoju.
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SCENA II.
WAWRZECKI — CITRON — potem KOWALSKA.

CITRON
Pan mecenas mnie sobie przypomina...
To bardzo ładnie. Nu, pan mecenas dobrodziej
ma dobrą pamięć i tęgą głowę.
WAWRZECKI
Jakże się szwagrowi pana powodzi w fa
bryce? Jeśli się nie mylę, to szwagier pana
podał ofertę do magistratu—...
CITRON
Nu, my dbamy o dobre interesy. Czy pan
mecenas dobrodziej zna fabrykę mojego szwagra?
WAWRZECKI
Stoi w sąsiedztwie fabryki tego... jakże się
on nazywa...?...
CITRON
Rychlicki.
WAWRZECKI
Fabryka pańskiego szwagra jest znacznie
większą...?... Produkujecie dużo materyału?

Przerzuca papiery na biurku — jest roztar
gniony i myśli o czem innem.
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CITRON
Nu, mój szwagier — on by już produko
wał trzy razy, pięć razy tyle! Ale kopią pod
nim dołki i chcą go zgubić. Oni nawet chcą,
żeby mój szwagier poszedł z torbami, i żebym
ja, co żyję najpierw z laski Pana Boga, a potem
z łaski mojego szwagra, żebym ja też poszedł
z torbami.
WAWRZECKI
Któż to wam tak szkodzi ? Piłuje paznogcie—
słucha grzecznie, lecz ze wzrastającem roztar
gnieniem.
CITRON
Pan mecenas dobrodziej się jeszcze pyta
kto?!... Tak, jakby to nie było wiadome ca
łemu światu.
WAWRZECKI
Przesadzasz, panie Citron. „Cały świat"
zajmuje się także czem innem, a nietylko waszą
fabryką.
CITRON
A czy ja' to akurat myślałem całkiem do
słownie? Nu, to jest tylko takie powiedzenie.
W języku nie ma kości, jak się skrzywi, to się
sprości. Pan mecenas dobrodziej ma takie bar-
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dzo mądre kepele, że powinien się już domyślić,
0 kim jest mowa.
WAWRZECKI
Podejrzywasz pan Rychlickiego, że wam
szkodzi —...
CITRON
Pan mecenas dobrodziej powiedział teraz
mądre słowo.
WAWRZECKI
I cóż zatem?
CITRON
Nu, co ma być? Rychlicki, to jest taki
wściekły człowiek, że jak on się raz na kogo
uweźmie, to jużby chciał, żeby cały świat wołał
za żydem a huzia!... a huzia!... Nu, a po co
ma cały świat za żydem ujadać, jakby żyd był
obdarty włóczęga, a cały świat jeden duży,
wściekły pies? Po co gazety mają pisać, że nasz
towar jest lichy i że my oszukujemy naszych
odbiorców? Nu?. Nasz towar jest chwała Bogu
lepszy, aniżeli ten, co go produkują w fabryce
Rychlickiego. Niech wielmożny pan mecenas
przyjedzie oglądnąć fabrykę mojego szwagra
1 przespaceruje się także potem do tej rudery
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Rychlickiego. On tę ruderę nazywa fabryką.
Nu, ja jemu nie bronię. Ale niech on nie mówi,
że my dajemy zły towar.
WAWRZECKI
Nie wiem, czy będę mógł wyjechać; zbli
żają się wybory. A czas przedwyborczy, to pora
gorącej walki; trzeba być na posterunku.
CITRON
Ja to rozumiem. Pan mecenas dobrodziej
może być narażony na straty. Ale pan mecenas
będzie potem mógł z czystem sumieniem wy
dać swoje orzeczenie na posiedzeniu rady miej
skiej. Przecie pan mecenas pracuje w tej komisyi. Ja myślę, że to nawet tak trzeba, żeby
pan mecenas dobrodziej zbierał powoli materyał na swoje orzeczenia. Ja przecie znam się
na tem... Nu, to prawda, że to jest wielka
fatyga jechać i zwiedzać fabrykę... A potem...
my byśmy chcieli, żeby o tej naszej fabryce
wydrukowali w Jutrzni artykuł. I nawet nie
jeden artykuł, ale dwa; nawet dwa to mało!
Trzeba pisać o tem cały tydzień, t a k i e k i l k a
dalsze ciągi! Nie przeczytają ludzie w je
dnym numerze, to przeczytają w drugim, w trze
cim, w czwartym. Wielmożny kuzyn pana me
cenasa, redaktor Jutrzni, on, gdy tak pan
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mecenas zechce, to on umieści takie artykuły.
Ja się już postaram, że ktoś takie artykuły na
pisze. Niecb tylko Jutrznia wydrukuje. Nu,
na ile pan mecenas może mieć przez to straty?
Pięć tysięcy koron?...
WAWRZECKI
Skończmy rozmowę, panie Citron —...
CITRON
Nu. Siedm tysięcy? Wstał z miejsca.
WAWRZECKI

Wstał
z miejsca — odszedł ku szafie z aktami —
przystanął — poczem zaczyna przechadzać się
po pokoju.
Nie wdaję się w takie interesy!

CITRON
Nu, ja przecie wiem, że pan mecenas do
brodziej nie zechce zrobić nic takiego, coby
w tem był jaki szwindel. Mnie już nawet
mówił o tem mój szwagier, że wielmożny pan
mecenas dobrodziej jest szlachcic i jest e i n
d ż e n t e1 m a n n. On mnie kazał, żebym ja
z panem mecenasem bardzo delikatnie. I ja
właśnie jestem człowiek do delikatnego pośre
dnictwa w delikatnych sprawach. Ja mam peł
nomocnictwo od mojego szwagra, żebym ja
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w jego imieniu poszedł tak daleko, żeby, jak
to mówią, i wilk był syty i owca cała. Niech
pan mecenas namyśli się jeszcze. Nu?... Wiel
możny pan mecenas już się dowie, co znaczy
mój szwagier w kahale i co on może.
WAWRZECKI
Wiem dobrze.
CITRON
Nu, to wielmożny pan mecenas dobrodziej
przekona się dopiero, co potrafi mój szwagier
i co dokażą żydkowie podczas wyborów. My
możemy panu mecenasowi dostarczyć przy wy
borach tyle głosów, co aże będzie za dużo.
Jan otwiera drzwi z przedpokoju.
Kowalska.

Wchodzi

WAWRZECKI
zdziwiony, ale grzecznie wita Kowalską i prosi,
by usiadła na fotelu.
KOWALSKA
Przeszkadzam?
WAWRZECKI
Nie. Zwraca się do Citrona. Panie Citron,
pomówimy jeszcze o wyborach, no i o fabiyce
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pańskiego szwagra i o tej ofercie, którą szwa
gier pana podał do magistratu —... ale innym
razem—... może jutro—...
CITRON
Ja tu jutro zajrzę.
WAWRZECKI
Dobrze. Bardzo dobrze.
CITRON
Kłaniam się! Padam do nóg! A niech
wielmożny pan mecenas dobrodziej nie będzie
obrażony, jeżeli ja niecałkiem delikatnie... W ję
zyku nie ma kości, jak się skrzywi, to się sprości.
WAWRZECKI
Dobrze... już dobrze!...
CITRON
kłaniając się na wszystkie strony, odchodzi.
SCENA III.
WAWRZECKI — KOWALSKA.

WAWRZECKI
Nie zważamy na nic—...
jej ręce.

Całuje długo
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KOWALSKA
Wszak to kancelarya adwokacka i otwarta
dla każdego. Mogę być jedną z klientek pana.
Mogłam także przyjść z biletami na raut do
broczynny... Wszak zarzucałeś mi pan, że upra
wiam flirt i filantropię na przemiany, dla za
bicia czasu i na odpędzenie nudów.
WAWRZECKI
Bo nie jest pani dobrą, lecz tylko dobro
czynną. Nie kocha pani, lecz tylko flirtuje.
KOWALSKA
Taką wydaję się z pozoru. Ludzie sądzą
z pozorów. I pana potępili w imię haseł, któ
rych broniłeś pan dotychczas.
WAWRZECKI
1 polityką zajmuje się pani —
KOWALSKA
O, zapewniam, że nie zasługuję na to szy
derstwo.
WAWRZECKI
... Widzę, że pali się w tej główce
egzaltowanej, a do tego bardzo a bardzo po
nętnej —... Tylko proszę nie mówić o rzeczach,
których się nie zna dokładnie.
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!.?.
Dziś czytałam w Kuryerze...
że ośmielają się posądzać pana o defraudacyę
depozytów...
WAWRZECKI
Taak— — W ten sposób przeciwna partya
rozpoczyna ze mną walkę w okresie przedwy
borczym.
KOWALSKA
Nie rozumiem... Wszak niedawno jeszcze
Kuryer odzywał się o panu z najwyższem
uznaniem. Do którejże więc partyi należy Emil
Wawrzecki w obecnej dobie?
WAWRZECKI
Widzi pani —... ja —... Otóż dobrze! Po
mówimy o tem —... Otóż kiedy dałem się na
kłonić do tego, żeby kandydować do sejmu, po
wiedziałem sobie wówczas, że skoro partya kon
serwatywna przechyliła się o tyle na lewo, aby
uznać potrzebę kompromisu z nami, powinniśmy
stanowczo przyjąć wyciągniętą ku nam dłoń
silnego sprzymierzeńca. Ostatecznie, my wszyscy
jeden wspólny mamy ideał, to jest miłość oj
czyzny. Pragniemy stworzyć dogodniejsze wa
runki dla uprzemysłowienia kraju, dla podźwi4
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gnięcia go pod względem kulturalnym i prze
mysłowym. Przyzna pani, że jest u nas dużo
do zrobienia, że brak tu wyrobionej opinii, że
brak przeciętnej nawet kultury, słowem, że
jest tu jakaś niezdrowa atmosfera. Chcę pra
cować i nie lękam się żadnych trudów. Jestem
przygotowany do ostrej walki. Przedemną cel
jasny, ku któremu dążę świadomie, próbując
różnych dróg, walcząc przytem z ludźmi, z opi
nią, z sobą samym —... Ludzie mnie potę
pią—... na to jestem przygotowany. Ale ci
sami zostaną moimi najlepszymi przyjaciółmi,
gdy tylko mi się wszystko powiedzie. To jest
życie. Drwi z postanowień, z zasad, rzuca na
falę i każe borykać się śród wrogiego żywiołu.
Wówczas co? Albo iść na dno, albo podpa
trzyć, wyśledzić owe tysiączne sposoby, które
dają człowiekowi możność uzyskania pewnej
równowagi w walce — ...
KOWALSKA
O, niech pan dalej mówi!.. Tak chętnie
pana słucham. I, czy uwierzy pan?. Ilekroć ma
pan jaką ważną obronę w sądzie, wówczas,
siedząc wśród widzów na galeryi, marzy mi się,
że oto znajduję się na ławie oskarżonych, a pan
jesteś moim obrońcą. I bronić mnie pan będzie
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tak pięknie, tak bardzo pięknie, że wzruszymy
sędziów i tłumy nieprzyjazne.
WAWRZECKI
Marzenia—... Marzenia, droga pani—...!...
KOWALSKA
Ach, tak!.. I dziś przyszłam tu z taką
ufnością, że coś przecie zdołam uczynić. Jestem
bogatą... mogłabym pewną sumę...
WAWRZECKI
!? - Dziękuję... Pocałował ją w rękę. Ale
pieniędzy od pani nie pożyczę; nie załatwiam
z kobietami pieniężnych transakcyi. Może kie
dyś później, gdy postarzejemy się oboje—...
KOWALSKA
Idealisto!. Niedobry idealisto!..-A mnie
się zdawało, gdym tu wchodziła, że we mnie
taka moc i taka siła przekonywająca, że tyle
mądrych rzeczy powiem i przekonam pana...
A z tego wszystkiego... nic..! Już od chwili
walczyła z płaczem, teraz łkanie stłumiło głos.
Nerwowym ruchem powstała i zbliża się ku
oknu, by obetrzeć łzy.
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WAWRZECKI
Tak bywa często. Dowiedziała się pani, w ja
kim stosunku do realnego życia stoją nie
uchwytne, nieskrystalizowane postanowienia.

Bierze ją delikatnie za ramiona i w oczy za
gląda. To są nerwy — ...
KOWALSKA
Nie wierzy pan, że to z głębi duszy...
WAWRZECKI

Suggestya jednej chwili chwalebnego entuzyazmu. Przeminie ta chwila i przykrość minie.
I nic?

KOWALSKA
WAWRZECKI

Wspomnienie — ...

SCENA IV.
WAWRZECKI — KOWALSKA — JANINA.

Jan otwiera drzwi — wchodzi Janina.
JANINA
Dzień dobry!.. Przeszkodziłam wam —
Wybaczcie —
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KOWALSKA
Już odchodzę.
WAWRZECKI
Pani Kowalska przyszła poradzić się w pew
nej sprawie — ...
JANINA
Konferujecie z sobą dość często —
KOWALSKA
Przypuszczam, że nie jest pani zazdrosną
0 męża? — Jakie to musi być przykre upatry
wać rywalkę w każdej kobiecie, z którą mąż
rozmawia trochę serdeczniej.
JANINA
Myli się pani. Nie cierpię sentymentalizmu
1 cenię tych, co umieją grzeszyć jawnie - a grze
sząc, zachowują pewien styl, ową linię wy
kwintną, po której poznaje się duchową ich
wartość. Wstyd mi natomiast każdej kobiety,
jeśli naturalnie jest to istota należąca do towa
rzystwa — inne mnie nie obchodzą — wstyd
mi każdej takiej kobiety, gdy w niezręczny
sposób kompromituje siebie i drugich. Nie
powinno się być śmieszną.
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KOWALSKA

przygryzła wargi - stara się zapanować nad sobą.
Zanadto pospieszyła się pani z wypowie
dzeniem zdania w kwestyi bardzo zawiłej. Ody
mowa o miłości, najlepiej milczeć dyskretnie,
żeby nie powiedzieć za mało lub za wiele,
a przedewszystkiem, żeby nie skłamać. Bo nigdy
tak dużo się nie kłamie, jak właśnie na temat
miłosnych uczuć. Pani inaczej, niż ja, pojmuje
miłość.
JANINA
Słyszysz, Emilu?.. Przeproś-że teraz panią
Kowalską — skrzywdziłeś ją, posądziwszy, że
nie zdobędzie się nigdy na zdrową miłość. Za
tem zmieniło się tu wiele - i nie potrzebujesz
już szukać „zdrowej miłości" w półświatku,
skoro i „te panie" to samo robią.
KOWALSKA
Co to ma znaczyć!?!
WAWRZECKI
Przepraszam panią... żona moja...
JANINA
Chciałam tylko panią przekonać, że mąż
mój opowiada mi o wszystkiem - —
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KOWALSKA
Kłamstwo — !..
JANINA
Zdradziła się pani sama —
WAWRZECKI
Janino — !?!...
KOWALSKA
spojrzała z pogardą na Janinę, odwraca się
od niej — poczem:
Żegnam pana, panie mecenasie! Odchodzi
przeprowadzana przez Wawrzeckiego.

SCENA V.
WAWRZECKI — JANINA — potem MIROWSKI.

WAWRZECKI
Mogłaś zapanować nieco nad nerwami.
Chciałaś upokorzyć i zdeptać, a zapomniałaś,
że nie pora po temu i że dziś właśnie musimy
zjednywać sobie przyjaciół, a nie tracić tych,
którzy są jeszcze nimi. Zapominasz, że Kowal
ska ma znaczne wpływy, a jeśli omijać zacznie
nasz dom, stanie się to hasłem ogólnego boj
kotu towarzyskiego — ... Powinno ci przecie
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zależeć na tem, żeby Kowalska była dzisiaj na
twoim f i x' i e — ... Chyba napiszesz do niej
bilecik —... przyczem sam złożę jej po połu
dniu wizytę i przeproszę. No., no!. Że też wy
kobiety jesteście zawsze tak nieobliczalne-!.
JANINA
Milcz!. Ja dla ciebie do tego człowieka —
a ty tu tymczasem urządzasz sobie schadzkę
miłosną...!... Pochlebia to twojej miłości wła
snej, że Kowalska podkochuje się w tobie!...
Może tkwi to w twoich planach, żeby wzbu
dzić moją zazdrość. Nie! Nie jestem zazdrosną.
Śmieszną być nie chcę — i dlatego pozwalani
ci na kilka miłostek równocześnie. — Ale nie
wolno ci mieć oficyalnej kochanki. Słyszysz!?!
I nie śmie nią być tamta Felka, a tem mniej
jeszcze Kowalska...!...
WAWRZECKI
Moja droga, zechciej mi wierzyć, że ta
pani nigdy nie będzie moją kochanką—... Nie
mówmy więcej o tem i basta. Scenki małżeń
skie usunęliśmy z programu naszego pożycia;
a stało się to za obopólną naszą zgodą. Po
chwili: I cóż?. Wracasz od Bagińskiego za
pewne?
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JANINA
WAWRZECKI

Dziękuję ci — ... Chciałbym uwierzyć, że
wszystko jeszcze będzie dobrze —... O, wi
dzisz— .. To są troski, które mnie dręczą —..
i zrozum moja droga, że pani Kowalska ma już
tylko dla mnie znaczenie pionka w grze dość
zawiłej, którą gram ciągle — ale nie z tobą,
moja droga — i o tem jako moja spólniczka
wiedzieć powinnaś. — Rozchmurz więc czoło
i opowiadaj, z czem przychodzisz.
JANINA
Po południu o czwartej oczekuje cię Ba
giński u siebie w pałacyku WAWRZECKI
Uspokój się-... Nie zawiedziesz się na
mnie nigdy - ...
JANINA
Ooo!... Fakty!... Fakty mówią same za
siebie! - Ale niech i tak będzie! — — Przedewszystkiem należy załatwić naglące sprawy. Na
razie uzyskałam przyrzeczenie prezesa, że
wstrzyma sz kont rum kasy aż do czasu, póki
nie uregulujesz rachunków. Daje na to termin
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dwutygodniowy i żąda, aby nic nie brakowało
z ogólnej sumy depozytów. Zobligowałam go
także, aby u nas był wieczorem na f i x' i e —
WAWRZECKI
Nie przyjdzie. Przyszłe tylko swego starego
sekretarza, Prochowskiego —... Niech i tak
będzie!.. Obecność Prochowskiego wcale dobry
zrobi efekt. Po chwili: Nie wiem, czy dziś
jeszcze reagować na wyzwanie Kuryera—...
Zaczekam do jutra. Dziś nie mógłbym im od
powiedzieć z zimną krwią. Trzeba, abym wpierw
czuł pod nogami grunt pewny — ...
JANINA
Bagiński wysłał w mojej obecności bilecik
do Prochowskiego — Chodzi mi o to, żeby
Prochowski rozgłosił wśród znajomych, że pozycya twoja nigdy silniejszą nie była, niż
właśnie teraz —
WAWRZECKI
Lecz jeśli Bagiński nie da tyle, żeby...
JANINA
Spłacić twoje długi?!— I więcej nic, tylko
ta jedna troska —!.. Czy ty nie zdajesz sobie
z tego sprawy, jak bardzo, jak strasznie niena
widzę tego człowieka!?...
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WAWRZECKI
Cenię twoje poświęcenie — ...
JANINA
Frazesy!.. O, czemuż ja na tę siłę zdobyć
się nie mogę, żeby się uwolnić od ciebie—!..
WAWRZECKI
Kochasz mnie, moja droga, i zrozumiałaś
to zresztą bardzo dobrze, że zginęłabyś marnie,
straciwszy oparcie, jakie ci daję. Pomagamy
sobie wzajemnie, by stanąć w hierarchii spo
łecznej możliwie najwyżej. Do tego przecie dą
żymy
... Pomówię jeszcze z Dawidowiczem.
Powinni mi dopomóc. — ... Dobrze. Zobaczy
my— ... Czy masz mi coś jeszcze do powie
dzenia?
JANINA
Oto lista zaproszonych gości. Podaje mu

kartkę.

WAWRZECKI
Ogromnie mi to na rękę, że urządzasz
dzisiaj przyjęcie. Zaszachujemy naszych najser
deczniejszych — ... — Widzę tu nazwisko Drze
wieckiego— ... Chyba pomyłka?
Nie.

JANINA
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WAWRZECKI
Narazisz się znowu na to, że cię obmówią.
JANINA
Owszem. Drzewiecki powinien być na
moim fix'ie. Przekonałam się, że trzeba drwić
z obmowy ludzkiej; w ten sposób wyrywa się
żądło najśmielszej plotce. Nie masz także prawa
być zazdrosnym; bo jeśli stosunek Bagińskiego
do naszego domu otrzymał twoją sankcyę...
WAWRZECKI
Przesadzasz, moja droga! Sankcya!. Podda
liśmy się oboje tej konieczności biorąc właśnie
pomoc stamtąd, skąd ją zaofiarowano. Jeśli
sami, w naszem własnem przekonaniu, staniemy
ponad małostkowość utartych pojęć o dobrem
i złem, wszystko, coby z tej strony dotknąć nas
mogło, wyda nam się odległe i nic nieznaczące.
JANINA
I to ma być dowód twojej miłości dla
mnie!..
WAWRZECKI
Tak — ... I jest to uczucie najrzetelniejsze,
bo oparte na obopólnem zrozumieniu wzaje
mnych potrzeb, korzyści i stanowiska...
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JANINA
Wzajemnych korzyści zapewnionego sta
nowiska — !...
WAWRZECKI
Nazwij to, jak chcesz, a mnie pozwól, że
pocałuję serdecznie —... i jeszcze raz za wszystko
podziękuję... Całuje ją.
Jan otwiera drzwi — Mirowski wchodzi.
MIROWSKI
widząc czułe tete a tete, cofa się.
Przepraszam !...
JANINA
Proszę wejść. Dzień dobry!... Podaje Mi
rowskiemu rękę do pocałowania. Rozpowie pan
zapewne, że się kochamy —
MIROWSKI
A pani się z tem nie ukrywa...—
JANINA
Przyznaję się otwarcie do wszystkich grze
chów
Emilu, zapomniałam ci powiedzieć,
że wysłałam nasze dzieci na kilka dni do babki.
Mademoiselle pojechała z niemi i zostanie przy
nich. Do Mirowskiego: Urządzamy dziś wielkie
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przyjęcie, a mani tyle do roboty, że nie mo
głabym się teraz zająć dziećmi. Do Wawrzeckiego: U babki, sądzę, znajdą doskonałą
opiekę.
MIROWSKI
Jaka z pani dobra matka...
WAWRZECKI
Najlepsza matka i najlepsza żona — ...
JANINA
Pomimo licznych moich flirtów. Oto widzi
pan, jak pobłażliwie Emil traktuje moje grzechy.
Przebaczy i to, że wysłałam panu miłosny bi
lecik z zaproszeniem na wieczór —
MIROWSKI
Jakżeż można, pani Janino!. Emil gotów
uwierzyć...
JANINA
Oo!. To są błahostki dla mojego męża.
Traktuje też je z takiem lekceważeniem, że
wzbudza mój podziw.
Otóż ponawiam
zaproszenie na dzisiejszy wieczór — Będzie za
wiele osób — i za to jedno przepraszam. —
Ach, nie róbże pan takiej zdziwionej miny! —
Ha., ha., ha!.. Do widzenia.. Do widzenia,
Emilu! Odchodzi.
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SCENA VI.
MIROWSKI — WAWRZECKI.

MIROWSKI
Coś sztucznego wyczuwam w tej wesołości.
WAWRZECKI
Mieliśmy dużo przykrości, a trzeba to było
zgryźć wśród uśmiechów — ...
MIROWSKI
I urządzacie dziś przyjęcie — ?..
WAWRZECKI
Był to pomysł Janiny i kto wie, może się
okazać jako zupełnie trafny —... Ufam jej spry
towi—... I wierzaj mi, moja żona ma słuszność,
kiedy powiada, że ludziom imponuje się siłą
i pewnością.
MIROWSKI
Jesteś pod pantofelkiem żony...
WAWRZECKI
Mój drogi, w małżeństwie, wierzaj mi,
bywa różnie, a najlepiej układają się stosunki
wówczas, jeśli pożycie małżonków oparte jest
na wzajemnych ustępstwach. Nigdy nie dopro-
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wadzić do ordynaryjnej sprzeczki — ... oto na
sza dewiza, moja i mojej żony. Ożeń się, a prze
konasz się sam, że małżeństwo jest najlepszą
w świecie instytucyą. W mądrej żonie znajdziesz
najwierniejszego, najlepszego spólnika twoich
interesów, twoich ambicyi, twoich aspiracyi
społecznych, lub politycznych — ...
MIROWSKI
To znaczy, że urządziłeś się jak najlepiej.
WAWRZECKI
W domu u siebie, tak —
MIROWSKI
Mimo to szukasz emocyi poza domem.
WAWRZECKI
Cóż znowu! —.. Przemijająca namiętność —
A ty skąd wiesz? — ...
MIROWSKI
Mówią już o tem zbyt głośno. Onegdaj,
w towarzystwie kilku półpanków, miałeś prze
grać jakąś bajeczną sumę.
WAWRZECKI
Ach, tooo! — ... Źle cię poinformowano,
bo onegdaj właśnie wygrałem dwa tysiące
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koron. — ... Jeśli się gra systematycznie, ze spo
kojem, nigdy nie można przegrać. Mam na to
wyborne obliczenie —...
MIROWSKI
A jeśli cię ta namiętność zrujnuje?
WAWRZECKI
Mój drogi 1 Któż dziś nie gra? Nawet li
ryczni poeci —...
MIROWSKI
Tak., to prawda...
WAWRZECKI
Jak mi się zdaje, masz mi coś jeszcze do
powiedzenia —Napadli na mnie w dzi
siejszym Kuryerze i chcesz mnie z tej racyi
wyciągnąć na spowiedź — ...
MIROWSKI
Nie byłbym o tem wspomniał... Zresztą
nie czytałem Kuryera, ale przed godziną opo
wiadano głośno w cukierni u Dorre'go...—
Była mowa o jakichś depozytach, które rze
komo miałeś naruszyć.. —
5
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WAWRZECKI
Pora przedwyborcza, mój drogi!.. Walczą,
jak mogą i umieją - .. oszczerstwem, paszkwi
lami - ...
MIROWSKI
Należałoby Kuryerowi dać natychmiastową
odprawę.
WAWRZECKI
Zaczekam do jutra — ... Czekam, aż będę
mógł śmiało wystąpić.. — ...
MIROWSKI
? — Może potrzebujesz mojej pomocy?
WAWRZECKI
— ...Dziękuję ci, stary druhu!... Wiem,
pożyczyłbyś mi znowu. Nie... nie! - Nie chcę
i nie mogę nadużywać twojej dobroci. — Lu
dzie wyzyskują cię niemiłosiernie. Jesteś za po
czciwy —... Zachowaj tylko dla mnie te same
uczucia przyjaźni — .. Szczerze ci też jestem
zobowiązany, żeś mi dopomógł w nawiązaniu
stosunków z Karolem Bagińskim — ...
MIROWSKI
?..Żartu jesz... —
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WAWRZECKI
Bagiński dawał już kilkakrotnie do zrozu
mienia, że powierzyłby mi przeprowadzenie
olbrzymiego przedsiębiorstwa, które właśnie
projektuje. Mógłbym zarobić z jakie sto ty
sięcy —...
MIROWSKI
Seryo?.. — .. Bo widzisz... — ... Bagiński
niczem się już teraz zająć nie chce. Ktoś puścił
0 nim w obieg bon mot, że powiększył liczbę
wielbicieli twojej żony, dopełniwszy fatalnej
trzynastki... —...
WAWRZECKI
Taak...!... Mój drogi... u nas mówi
się w taki lekkomyślny sposób o wszystkich
1 o wszystkiem — ... Moja żona — ... Znasz
ją —.. Lubi flirt — .. pozatem jest idealną ko
bietą, najwierniejszą towarzyszką życia w złej
i dobrej doli —...

Drzwi otwierają się —Jan wpuszcza do pokoju
Prochowskiego.
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SCENA VII.
WAWRZECKI — MIROWSKI — PROCHOWSKI.

PROCHOWSKI
Sługa mecenasa dobrodzieja!... Oo!...
I profesor Mirowski tutaj?... Jakże zdrowie
zacnego pana?... Dobrze, co?
MIROWSKI
Jak zwykle. Podreperuję latem, to jesienią
się. dźwigam.
PROCHOWSKI
A w karnawale nadużywam. Ano.. to tak,
kiedy się jest wytrwałym i gorliwym wielbicie
lem kobiet.
Ożenić się trzeba, a będzie
dobrze.
MIROWSKI
Brak mi odwagi.
PROCHOWSKI
Ej, filut, filut z profesora!..
WAWRZECKI
Proszę —... Wskazuje fotele, by usiedli.

Siadają.
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PROCHOWSKI
Nie zgadniesz, kochany mecenasie, co mnie
tutaj sprowadziło
WAWRZECKI

częstuje cygarami
Mogę polecić — D o M i r o w s k i e g o : T y . .
bo nie palisz —...
PROCHOWSKI
Może to profesorowi szkodzi?.. W takim
razie cygaro przyjmuję, ale zapalę sobie w domu.
Hawańskie...
WAWRZECKI
Dostałem od klienta... Proszę wziąć sobie
więcej... Cóż znowu... No., proszę —...
PROCHOWSKI
Dziękuję. Ale., ot co!. Otrzymałem bilecik
od pana Bagińskiego — Winszuję mecenasowi
nowej spółki...
WAWRZECKI
Dopiero w projekcie —...
PROCHOWSKI
Jak mi donosi pan Bagiński, zrobisz me
cenas kolosalny interes. A co?.. _ Nie damy
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tryumfować tym z Kuryera... —... Ależ do
godzili, jak Boga kocham...!...
WAWRZECKI
Przekonacie się panowie, że to potwarz.
Uprosiłem już prezesa, żeby przedsięwziąć ra
czył szkontrum kasy.
PROCHOWSKI
Ależ wierzymy kochanemu mecenasowi!..
Zaufanie to sprawa honoru. Szkontrum kasy
zbyteczne.
WAWRZECKI
O, za pozwoleniem! Z całą stanowczością
przy tem stoję i proszę o szkontrum kasy.
PROCHOWSKI
Dopiero za dwa tygodnie. — Ależ najzu
pełniej wszystko w porządku. — No, a cóż z wy
borami?..
MIROWSKI
Moi kochani... — mówcie o wszystkiem,
tylko nie o polityce. Mam jej aż potąd...
PROCHOWSKI
Prawda!.. Profesor nie cierpisz polityki.—
Ha... trudno!.. Nie wszyscy, jak profesor, po
święcić się mogą wyłącznie służbie muz. Otóż
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co!... Pogawędzić chciałem z mecenasem o wy
borach... — Ale pan nie cofa swojej kandyda
tury? — Coś niby., tak o tem słyszałem...
WAWRZECKI
Taak —!.. Groziłem im, że wycofam moją
kandydaturę —... Piękna to rzecz służba spo
łeczna— ... Ale ja mam żonę, dzieci —... Tu
w kancelaryi moc pracy...
WAWRZECKI
Wiemy, wiemy!... Ma pan jedną z naj
lepszych kancelaryi adwokackich...
WAWRZECKI
Piękna to rzecz posłować narodowi; ale
skoro walczyć ze mną zaczynają taką bronią,
wyrzec się wolę wszystkiego.
SCENA VIII.
CI SAMI — JAN — potem DAWIDOWICZ.

JAN

wchodzi, meldując:
Radca Dawidowicz czeka już od chwili.
Zapytuje, czy pan mecenas wolny.
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WAWRZECKI
Poproś tutaj.
JAN wychodzi.
PROCHOWSKI
Ano... pomówimy jeszcze o tern...
WAWRZECKI
Może wieczorem u mnie? Żona moja wy
słała już do obojga państwa zaproszenie —
PROCHOWSKI
Ależ otrzymaliśmy!.. I za pamięć dziękuję.
WAWRZECKI
Bardzo proszę —... Omówimy wszystko
swobodnie. Szkontrum kasy...
PROCHOWSKI
Ależ dobrze., dobrze!... Bo otóż co!..
Chciałem tu na miejscu zasięgnąć pewnych informacyi... Kiedy więc tak, to poczekam do
wieczora... Tymczasem cieszę się, bardzo się
cieszę... Silny uścisk dłoni. Bo rozumie pan,
że nam by to było bardzo nie na rękę
Woda
na młyn tych radykałów i socyalistów
A widzi pan!. I dlatego cieszę się, że wszystko
będzie w porządku. — Ano... do widzenia!..
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Do miłego widzenia!.. A toś się pan w czepku
urodził!.. Taka spółka!. A co prawda, niech
Bagiński płaci. U nas w kraju się wzbogacił;
otworzyliśmy mu na oścież progi naszych do
mów — a to zawsze meches tylko.
MIROWSKI
Nie jesteście sprawiedliwi, moi panowie.
Bagiński ma już pewne zasługi, jakie tu, dla
kraju, położył. A czy on żyd, czy wychrzta,
to pozostaje prywatną jego sprawą i nam nic
do tego.
PROCHOWSKI
Ależ nie zaprzeczam!...

Jan otwiera drzwi. Wchodzi Dawidowicz. Za
miana niemych ukłonów.
WAWRZECKI

wita Dawidowicza.
Dzień dobry!.. Witam pana !. Zaraz panu
służę. Proszę, siadaj pan!..
PROCHOWSKI
Ano... do widzenia!.. Pan profesor zo
staje?..
MIROWSKI
Pójdziemy razem.
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PROCHOWSKI
Ależ., proszę., proszę!..
MIROWSKI
Chciałbym pana zainteresować naszą wy
stawą akwafort.
PROCHOWSKI
Ależ wybornie!. I mocno zobowiązany!.
Ściska dłoń Mirowskiego. Napiszemy o tem
artykulik na cztery szpalty. Dla kochanego, za
cnego profesora.. z całą rewerencyą!.. Służę
panu!...
WAWRZECKI
Oczekuję panów na pewno.
PROCHOWSKI
Ależ., naturalnie!.. Stawimy się, jak do
apelu !
MIROWSKI
ściskając dłoń Wawrzeckiego
Licz na mnie.
Prochowski i Mirowski zamienili z Dawidowiczem niemy ukłon i przeprowadzeni przez Wa
wrzeckiego odchodzą. Widać w głębi przez otwarte
drzwi, jak ich. Jan dalej przeprowadza.
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SCENA IX.
WAWRZECKI — DAWIDOWICZ.

WAWRZECKI
Czy zaszło co nowego?
DAWIDOWICZ
Hm... Tak!.. Tak—!..
WAWRZECKI
Z terenów, objętych
wieści od wczoraj — ...

strajkiem, jednakie

DAWIDOWICZ
Pójdą do Canossy!.. Ręczę, że pójdą!
Trzeba tylko, żeby opinia publiczna nie stanęła
po stronie tej hołoty.
WAWRZECKI
Na to nie poradzicie panowie. Nawet rząd
unika obecnie zwykłej w takich razach taktyki
i działa bardzo oględnie przy obecnym strajku —...
DAWIDOWICZ
Hm., tak!... Tylko, że my nie jesteśmy
rządem, który musi się liczyć z klubem socyalistów w parlamencie. Otóż my musimy suggestyonować opinię, że słuszność jest po naszej
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stronie. Od tego zależą interesa naszych tere
nów naftowych. — Pan nie mówiłeś o tem ze
swoim kuzynem i Jutrznia rzuciła się na nas.
Myślałem, że pan zrozumiesz swój interes. —
Niech to pana nie dziwi, że jesteśmy z pana
niezadowoleni.
WAWRZECKI
Uczyniłem, co było w mojej mocy. Nie
mogę wywierać presyi na redakcyę Jutrzni i nie
mam zresztą do tego żadnych danych —
DAWIDOWICZ
Obiecałeś pan iść z nami ręka w rękę.
WAWRZECKI
I pan także obiecywałeś mi, że przeforsu
jecie moją kandydaturę, a oto okazuje się, że
popieracie skrycie hrabiego Skulskiego. Olosy
zebrane dla mnie, mają przejść na tego waszego
Benjaminka.
DAWIDOWICZ
Hm!.. Tak!... Może to i dobrze, że po
ruszyłeś pan pierwszy tę sprawę. Sytuacya obe
cna wymaga zmiany frontu. A przytem skom
promitowałeś się pan, i lepiej tak będzie, jeśli
usunie się pan dobrowolnie. Oskarżenie Kuryera
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WAWRZECKI
Oszczerstwo!..
DAWIDOWICZ
Przeciwne partye podchwyciły tę wiado
mość i wyzyskać ją potrafią na swoją korzyść.
Radzę panu, żebyś salwując swój honor, ustąpił
zawczasu. Powie się: Komitet postawił pana
na liście wybranych, a pan ustępuje z własnej
woli.
WAWRZECKI
Czy przemawia pan w imieniu Komitetu ?
DAWIDOWICZ
Tak.
WAWRZECKI
Sądzicie, że nie potrzeba się już ze mną
liczyć. A jednak mogę się stać groźnym.
DAWIDOWICZ
Panie łaskawy, nie boimy się pańskich po
gróżek. Mamy szerokie plecy!
WAWRZECKI
A jeśli dowiodę Kuryerowi, że to, co głosił
o mnie, jest oszczerstwem —
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DAWIDOWICZ
Niestety — sytuacya zmieniła się od wczoraj.
Przyszedłem pana ostrzedz. Po cóż kompromi
tować siebie i Komitet?
WAWRZECKI
Okazuje się, kim jesteście. Dobrze!. Grajmy
w otwarte karty.
Tem lepiej!
Czy
masz mi pan coś jeszcze do powiedzenia?
DAWIDOWICZ
Nic. —• Ach, tak!.. Proszę przeprosić pa
nią Wawrzecką, że nie będę na jej f i x' i e.
Wyjeżdżam popołudniowym pociągiem. — Że
gnam ! Odchodzi.
Widać przez otwarte drzwi Jana, który prze
prowadza Dawidowicza.
WAWRZECKI
wraca na swe miejsce przed biurkiem - wzrok
jego zawieszony w przestrzeni
Ha... Vogue la galere!

ZASŁONA.

AKT TRZECI.
Scena przedstawia salon z widokiem na jadal
nię, oraz inne pokoje w rozległem i pięknie urządzonem mieszkaniu Wawrzeckich. Wszędzie rzę
siste oświetlenie i dużo kwiatów.
SCENA I.
GOŚCIE: DAMY I PANOWIE — WAWRZECKI —
JANINA — SŁUCKA - KOWALSKA — HR. ŁAWRZYCKA — DOMAŃSKA - MIROWSKI — KURCEWICZ - DRZEWIECKI - BOGUCKI - PA
WŁOWSKI- PROCHOWSKI - BAGIŃSKI - LOKAJE.

Goście rozproszeni w grupach zalegają wszyst
kie pokoje. Lokaje roznoszą czarną kawę, li
kiery, kremy, szampan. Niektórzy już są na
odchodnem i żegnani przez Janinę, zatrzymują
się jeszcze w pobliżu drzwi, któremi odpływa
fala odchodzących gości.
WAWRZECKI do Kowalskiej
I nie da się pani uprosić, żeby zostać
dłużej ?..
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KOWALSKA
Uczyniłam wszystko, o co pan prosiłeś.
Przyszłam. •— I gdybym tylko była potrzebną
dla udekorowania salonów mecenasowej Wawrzećkiej, okazałabym się mniej powolną. —
Zanim tu przyjechałam, złożyłam parę wizyt
u znajomych. Była to kontragitacya, by ubić
intrygę Kuryera.
WAWRZECKI
Dziękuję pani - ...
KOWALSKA
Więcej niestety uczynić nie mogłam.
WAWRZECKI
Więcej pani uczyniła, niż wolno mi było
się spodziewać. Wdzięczny też jestem i nigdy
nie zapomnę.
KOWALSKA
Wspomnienie?....
WAWRZECKI
Wdzięczność.
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KOWALSKA

Pożegnawszy Wawrzeckiego — żegna się
w głębi ze Słucką i z towarzyszącym jej Miro
wskim - poczem odchodzi, kłaniając się spo
tykanym grupom gości, dła Janiny ma pogar
dliwe zimne spojrzenie, gdy przy pożegnaniu
zamieniają ukłon.
S C E N A II.
CI SAMI - bez KOWALSKIEJ.

ŁAWRZYCKA do Wawrzeckiego
Nadspodziewanie udało się wszystko. A ja
bardzo się cieszę, o bardzo.! Do Janiny. Bar
dzo sprytnie..!.. Bagiński dużo może i z Ba
gińskim liczyć się muszą. — Niestety, finansiści
są obecnie największą w kraju potęgą —!.
O, Pan Bagiński dużo może!.. — Właśnie mam
do pani maleńką prośbę... byś zechciała wsta
wić się za kimś do pana Bagińskiego... Niech
tylko śliczna pani powie mu słóweczko.. Jutro
przyjdę do pani w tej sprawie.. Bardzo nas
pani zobowiąże .. Nigdy tej przysługi nie za
pomnę.. A co?. Mogę liczyć?... Zatem dzię
kuję!.. Bardzo pani dziękuję
6
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DOMAŃSKA
zbliża się do Janiny
Jak ślicznie pani dziś wygląda!. Powinszo
wać... A czy liczyć możemy na panią? Obie
cujemy sobie bardzo dużo. Teraz tembardżiej,
odkąd piękna Dalilla u nóg swoich ma Samsona giełdy!..
JANINA
Samson giełdy...!.. Jakież to brzydkie

!.

DOMAŃSKA
Cóż chcecie..!. Finanse największą są potęgą.
BOGUCKI zbliża się
Ślicznej, uroczej gosposi rączki całuję.,
i łaskawej pamięci się polecam.
ŁAWRZYCKA do Domańskiej
Uważasz?. I w mieście pozbyć się nie
może szlagońskich manier.
PAWŁOWSKI zbliża się
Najpiękniejszej, najmądrzejszej z kobiet.,
hołd składam i o łaskę proszę..
JANINA
Zdumiewam się, słysząc was tak mówiących.
Czy tu dzisiaj maskarada — i ja odegrać mam
rolę pani Pompadour?.
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BOGUCKI
Ależ., łaskawa pani mecenasowa.. żartuje
z nas sobie!...
PAWŁOWSKI
Jestem prawdziwie skonfundowany
ŁAWRZYCKA do Janiny
Bo też kto widział., moja duszko., w ten
sposób!. — . — Naturalnie, że mecenasowa Wawrzecka chciała wam tylko dociąć... Do
widzenia mecenasowo!.. Ufam taktowi two
jemu...
DOMAŃSKA
Przyszłam z ciekawości, a odchodzę po
konana. Całe miasto legnie u stóp pani.
JANINA
Nazbyt pani uprzejma...
odchodzące panie.

Przeprowadza

SCENA III.
CI SAMI bez ŁAWRZYCKIEJ i DOMAŃSKIEJ.

PROCHOWSKI do Wawrzeckiego
Niechże cię uściskam, kochany mecenasie!..
Właśnie opowiada mi twój koncypient, jak to
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żydki chcieli cię przekupić — a nie dałeś się!..
Otóż co, szanowni panowie!. Przedstawiciel
naszego stronnictwa. Najgodniejszy, najzacniej
szy człowiek, a oto jakie kalumnie wymyślił
Kuryer.
WAWRZECKI
Okres przedwyborczy, moi drodzy !.. Po
lemika stronnictw zaostrza się wówczas —
a wśród walki wyborczej nie przebiera się
w środkach, żeby ubić przeciwnika. To też
pomny na to, że polityka wymaga zbyt dużych
ofiar z czci osobistej — pragnąc wreszcie służyć
jak mogę najlepiej stronnictwu, do którego na
leżę - usuwam się z areny politycznej. - Zo
stawię miejsce godniejszemu — —
GŁOSY WŚRÓD GOŚCI
Co?.. Co?. Pan rezygnuje?.. Nie może
być!..
BOGUCKI
Pan, taki wytrawny polityk i mówca!.
PROCHOWSKI
Ależ panu nie wolno ustąpić z placu. Wy
trwać i basta !..
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WAWRZECKI
Przepraszam was, panowie... Widzę, służba
zaniedbuje swoje obowiązki - — Odchodzi

w głąb salonu.

BOGUCKI
A więc?..
. PAWŁOWSKI
To wszystko intryguje mnie nieco. Więc
ta historya z kahałem?.
KURCEWICZ
Pan Prochowski nie zrozumiał widocznie...
Była mowa o tem, że mecenas Wawrzecki nie
daje się przekupić. Przytoczyłem jeden przykład...
BOGUCKI
A więc nic nie było - !.. Panie sekretarzu!.
Na momencik!. Jakże to było z kahałem?..
KURCEWICZ
Przepraszam panów! Odchodzi w głąb

salonu.

PROCHOWSKI
Otóż tak było: Z kahału przysłali jednego,
żeby wybadał teren
Sapienti sat...!.
A do reszty., powiadam... Wawrzecki na sil-
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nych stoi nogach i nie ma powodu wycofywać
się — —
BOGUCKI
A więc?.
PAWŁOWSKI
Sądzę, że możemy założyć banczek. Szkoda
marnować czasu
BOGUCKI
Bakarat ?..
PROCHOWSKI
Ależ naturalnie!.. — A
gdzie...?.

pan Kurcewicz

BOGUCKI
Czmychnął — —
PAWŁOWSKI
Dajcież mu spokój. — Przyrzekł młodej
żonce, że karty nie tknie. — A może uciekł,
widząc, co się tu święci.. ?.
PROCHOWSKI
Niby a propos nowej spółki ? — Nie
jesteśmy już dzisiaj tacy drażliwi, moi pano
wie !.. Bagiński ma miliony, a oboje Wawrzeccy
posiadają bardzo dużo taktu. Są przytem go-
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ścinni i uczynni. — Ja bo zawsze się cieszę,
gdy powiedzie się takim wypłynąć znów na
wierzch.
BOGUCKI
Naturalnie!.. Zawsze to lepiej, gdy nasi
znajomi mają znaczne wpływy i mogą w da
nym razie dopomóc...
PROCHOWSKI
A widzisz pan!.. Ja bo nigdy nie bytem
zwolennikiem małomieszczańskiej moralności..
PAWŁOWSKI
Ja tożsamo.
BOGUCKI
Moralność moralnością — a interes inte
resem
PROCHOWSKI
A zatem, moi panowie ?..
PAWŁOWSKI
Bakarat..
PROCHOWSKI
Czekajcie... zdaje się, że moja żona już
odeszła z synem - - Służę wam, panowie. -
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A profesor Mirowski z nami, czy też zostaje
przy damach
MIROWSKI
Za niedługą chwilę, łaskawy panie..
PROCHOWSKI
Ależ bardzo proszę!. Do Bagińskiego,
który rozmawia z Wawrzeckim. A pan?.
BAGIŃSKI
Zacznijcie tylko... Lubię wpaść od razu
w naprężoną sytuacyę — —
PROCHOWSKI
Ależ proszę.. proszę — - odchodzi do są
siedniego pokoju iv towarzystwie Pawłowskiego
i Boguckiego.
SCENA IV.
WAWRZECKI -- JANINA - BAGIŃSKI - MIROW
SKI - DRZEWIECKI — SŁUCKA - potem JAN
i bez JANA.

SŁUCKA
Co za moralna atmosfera!.. Przybywajcie
grzechy... niechże zapanuje weselszy nastrój!..
MIROWSKI
Nowa złośliwość?..
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SŁUCKA
Zupełnie seryo mówię. Janino, czy nie są
dzisz sama, że jest tu dziś u ciebie mniej we
soło, niż dawniej?..
JANINA
Tak. Z wysiłkiem panuje nad rozdrażnie

niem i ukrywa nerwowe podniecenie.
SŁUCKA

Zadużo mamutowych okazów. A czy uwa
żałaś, jak Kowalska była nieczuła na wszystko
po za swoim flirtem w pojedynkę?..
MIROWSKI
Za pozwoleniem !. Nie rozumiem tego wy
rażenia.
SŁUCKA
Ma to znaczyć, że się flirtuje tylko z je
dnym. A to najniebezpieczniejsze. — Niech pan
żałuje, że Wybranowska nie przyszła.
JANINA
Dziwno mi, że nie przyszła..
SŁUCKA
Byłam dziś u nich.
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JANINA
I?..
SŁUCKA
Wybranowski nie chciał pójść; zdaje się,
wierzy w to, co Kuryer o was wypisał, a zatem
i ona została w domu, choć miała ogromną
ochotę przybyć. Huśta się w biegunowym fo
telu. Quant a moi... jabym się tak tyrani
zować nie dała !..
JANINA
Potwierdziłaś to czynem. — Wybranowska
nie ma tej odwagi.
SŁUCKA
O, wy wszystkie pozornie tylko szanujecie
wasze firmy mężowskie. Jest wam z tem bardzo
dobrze.
JANINA
Żałujesz, żeś swojej firmy uszanować nie
umiała?..
SŁUCKA
Niczego nigdy nie żałuję, a najmniej tych
rzeczy, które się już zagubiły. Używam życia,
bawię się wesoło, i dobrze mi z tą separacyą.
Mąż wypłaca mi pięćset koron miesięcznie, co
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naturalnie nie wystarcza. Głupstwo !. Nauczy
łam się już podpisywać weksle. Szaleję niezgo
rzej. Muszę tylko być ostrożną ze względu na
brak mężowskiej firmy... Panie Mirowski, nalej
mi pan jeszcze trochę szampana...
MIROWSKI
Czy nie za wiele na dzisiaj?..
SŁUCKA
Powracam do tonu, jaki tu dawniej pano
wał. Janina ma zdolność życia. Stylowa kobieta,
jak powiada mały Zdziś Rylski...
JANINA

która była odeszła na moment i wraca teraz
O kim mówisz?
SŁUCKA
Przypomniałam sobie Rylskiego.
JANINA
Podobno odprawia rekolekcye u ciebie
SŁUCKA
Musiałam się nim zająć; taki młodzik!
Mógłby zejść na bezdroża.
Poczekaj, zba
łamucę ci jeszcze twojego męża. Najpiękniejszy
w mieście mężczyzna, gdy zechcę, będzie
moim. - Profesor Mirowski zgorszony. —
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MIROWSKI
Podziwiam werwę pani.
SŁUCKA
Tylko tyle!.. A pan Drzewiecki co o tem
wszystkiem sądzi?
DRZEWIECKI
— ? — Smutna nauczka dla kochliwych
młodzieńców i szkoła flirtu dla nudzących się
mężatek - - —
SŁUCKA
Wybornie!...
DRZEWIECKI
Tragikomedya uczuć —
SŁUCKA
To śmiało! - Niech to pana nie dziwi,
profesorze. Zepsułyśmy pana Drzewieckiego
naszymi względami. Uwierzyłyśmy pierwsze
w jego talent, wyprzedzając intuicyą kobiecą
urzędowych znawców. A kto wie, czyśmy także
i na oficyalną krytykę nie wpłynęły troszeczkę...
DRZEWIECKI
Kłamie pani — ..!.
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SŁUCKA
C'est trop fort!.. Kompletnie dziki czło
wiek.. i., mówić z panem nie można.
JAN staje w progu
Zajechał powóz dla pani Słuckiej. Czeka

chwilę — potem odchodzi.

SŁUCKA
Do widzenia!... A pamiętaj, Janino, przy
wrócić dawny ton przyjęciom twoim.
WAWRZECKI

w asystencyi Bagińskiego zbliżył się do roz
mawiających
Pani nas opuszcza ?..
BAGIŃSKI
Aha... A ja chciałem w tej chwili zapro
ponować spółkę w bakarata; kto komu przy
niesie szczęście: ja pani, czy pani mnie... Pani
grywa przecie...
SŁUCKA
Grywam; ale dzisiaj nie skusicie mnie.
Zresztą... spółka już zawarta.
BAGIŃSKI
Aha... Wybrała już pani...
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SŁUCKA
To pan wybrałeś raczej. Swiegocą już wró
ble na dachu o spółce: Bagiński - Wawrzecki.
JANINA
Jakże niedowcipne.. wróble...!
MIROWSKI
— - Niech pani odeśle powóz i zasiądzie
z nami do bakarata.
SŁUCKA
A potem co ?..
BAGIŃSKI
Powóz mój będzie każdej chwili do dyspozycyi. Zechce pani, a sam odprowadzę.
SŁUCKA
I skompromituje mnie pan.
BAGIŃSKI
Jestem w takich razach bardzo ostrożny...
Decorum zachowuję jaknajskrupulatniej.
SŁUCKA
Kusicie mnie i muszę uledz — — —
JANINA
Zazwyczaj nie ociągasz się tak długo.
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BAGIŃSKI
A urocza pani domu?
JANINA
Ja?-Ach., tak!. Chciałam jeszcze pomówić
z panem Drzewieckim — Do tej chwili nie było
można... Konferencya w sprawie żywych obra
zów na wieczorze artystycznym - - zdradza
nerwowy niepokój i chciałaby się wszystkich
pozbyć czemprędzej, by zostać sam na sam
z Drzewieckim.
SŁUCKA
Nie przeszkadzajmy jedni drugim i bądźmy
wyrozumiali dla naszych i cudzych grzechów.
Odpuśćcie, aby i wam było odpuszczone.
BAGIŃSKI
Pani posiada istotnie, że tak powiem...
werwę rodowitej Paryżanki...
SŁUCKA
Z całego świata, czy z demi monde'u?
MIROWSKI
Jakżeż tak można!... Chce pani gorszyć
swoich bliźnich.
SŁUCKA
Budząc grzeszne myśli.
MIROWSKI
Które zatrzymują się na krawędzi grzechu.
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SŁUCKA
I w tem właśnie zasługa mojego flirtu.
JANINA
Rozpędzone koło młyńskie.
BAGIŃSKI
Kiedy tak, to.. jeśli pani pozwoli... zapi
szę się do wyścigu flirtowego...
SŁUCKA
I chce pan mnie nadążyć?!. — Ach... tak!.
Zapomniałam! Pan Bagiński jest także właści
cielem wspaniałego automobilu. - Ale... jeszcze
jedna przeszkoda. Należy pan do wielbicieli
mecenasowej Wawrzeckiej. Nie mogę przecie
robić konkurencyi mojej najlepszej przyja
ciółce — — —
BAGIŃSKI
— — Jestem wielbicielem wszystkich pię
knych kobiet, a to... żeby nie skompromitować
żadnej...
SŁUCKA
Zapomniałam!. Dba pan o decorum. BAGIŃSKI
Zawsze i wszędzie. Schylił przed paniami
głowę w nizkim pokłonie.

WESOŁA PANI

WAWRZECKI
Moi państwo — .. przypominam bakarat.
Kazałem także podać szampana.
SŁUCKA
Popróbuję szczęścia
skim - — —

przy

panu Bagiń

BAGIŃSKI
Służę pani.

Odchodzą.

SCENA V.
JANINA — DRZEWIECKI.

JANINA
Nareszcie! — — — Cicho - Niech zasiądą
do kart. Przy kartach zapomną wnet o wszystkiem. Zaglądnęła to tu, to tam i przymknęła

drzwi, gdzie było trzeba.

DRZEWIECKI
Jakie to straszne...
JANINA
Duszno — czy nie? Otwiera okno — od
chyla nieco storę. Północ. Księżyc tak jasno
świeci. Wiosną już pachnie powietrze. Przed
7
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bramą czeka powóz — Wsiąść i jechać daleko w mgłę nocy — prędko - galopem DRZEWIECKI
Podniecenie nerwów...
JANINA
Tak. — Nerwy moje — Ach, to pan po
wiedziałeś niedawno, że nerwy... — nie tak..—
że., wyprężyłeś pan wolę swoją do granic osta
tecznych, a myślenie sprawia panu ból.
Jakie to ogromnie prawdziwe!
DRZEWIECKI
— !.Janino..!— Więc ty cierpisz — ?..
I ty cierpisz —
JANINA
Dobry mój giermku — ... Tak... Dzisiaj
niczego ci nie odmówię. — Jakiś ty blady Ach, chcę szaleć dzisiaj!.. A więc pomyśl,
jaką formę dać tej nowej rozkoszy, w której
pomieścićby się mogły: savoir vivre i savoir
mourir—Zdolność życia i zdolność śmierci.-!.
Chcę rozkoszy, żeby w niej utonęła dusza.Ach, jakież gorące masz usta. —!.. Śliczne usta
twoje, gdy odchylisz wargę w tym bolesnodrwiącym uśmiechu —• — Kochasz mnie, mój
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giermku dobry — a ja byłam dla ciebie okru
tną
I ty zadowolniłeś się samym flirtem —
Darzyłeś kwiatami, biedny artysto! — A widziałeś
mój naszyjnik z brylantów i pereł?.. Wspaniały
upominek. — Ha... ha... ha!... To dlatego, że
jestem dobrą żoną.
O, mój ty artysto
wielki! Byłam dla ciebie okrutną - już więcej
nie będę. Z włosów moich wezgłowie zrobię
dla ciebie za tyle miłości. Z ustami przy ustach,
w uścisku silnym, jak śmierć - —... Co za
banalny, wytarty frazes—! Niedorzeczność!..
A przytem — ja boję się śmierci — Żyć chcę!...
Żyć chcę!!...
DRZEWIECKI
— ..Janino — ?.. Więc to prawda — ?. To
wszystko prawda — ?..
JANINA
Nie wierzysz, że będę rozrzutną, jak ban
krut, który już nic nie ma do stracenia — ? —
DRZEWIECKI
Tak. . tak .. — Szeptem obijało się to
o ściany tego mieszkania. Przyczajone to wi
działem w uśmiechu Bagińskiego...... A kto
wie...?... Może tak dobrze-?- Tem le-
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piej — ? — Nie żal pani będzie pożegnać ich
wszystkich - — —

—

JANINA
O czem pan mówisz?...
DRZEWIECKI

Aha!. Jeszcze jedno: Czy pani go bardzo
kochała?..— Pytam, czy pani tak bardzo ko
chała swojego męża?. — .. Dawniej... przed
tem — zanim on z pani zrobił...!...
JANINA
Ach!.. Nie mów! Nie chcę!! — Słyszysz!?!
Przegrałeś, mój giermku... — Znowu prze
grałeś. Tyle chwil upłynęło, a tyś z nich ni.
skorzystał. Byłam dla ciebie łaskawą — a kto
wie, czy nią jeszcze będę.
Jakto?. Zawsze
taki gwałtowny — a dziś...?...
DRZEWIECKI
Sądzi pani, żem nadto spokojny dziś — ...
To dlatego, żem zrozumiał wszystko i nie chcę
dłużej tej męki — — Wyjął z kieszeni fraka
rewolwer.
JANINA
Co pan chcesz uczynić? — !..!..
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DRZEWIECKI
W łeb wypalić sprytnemu przedsiębiorcy,
który sprzedał swoją żonę bogatemu finansiście.
JANINA
!.. .Jaki z pana dzieciak prawdziwy — !. Co
za szaleństwo —!. I cóż pan przez to zyskasz?
No, proszę powiedzieć, co zyskasz?
DRZEWIECKI
Ma pani słuszność.
Tak
Tak — — Savoir mourir — ! — Rewolwer
mój ma sześć strzałów... A więc pani, a po
tem ja — ! Podnosi prędko lufę rewolweru
i mierzy w pierś Janiny.
JANINA
instynktowo cofnęła się
Emilu!.. Emilu! Chce uciec tam, przez
owe drzwi, którędy poprzednio odeszli: jej mąż
i przyjaciele.
DRZEWIECKI
opuścił ramię wyciągnięte do strzału. Ten nie
spodziewany dla niego okrzyk Janiny otrzeźwił
go i spowodował reakcyę. Patrzy zdumiony na
Janinę, jakby teraz dopiero ujrzał ją taką, jaką
jest. Rewolwer wypadł mu z dłoni — i sam
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może nie wie, że oto śmieje się, jakby był u sie
bie, a nie w wykwintnie urządzonych salonach
mecenasa Wawrzeckiego. Śmieje się, a w tym
uśmiechu ulatuje ów ból, który kazał mu był
wziąć do ręki rewolwer i zabijać.
Ha.. ha.. ha i — Niech pani nie ucieka. Nie sta
nie się pani nic złego. Posiada pani w wysokim
stopniu zdolność życia. To jedno: Savoir vivre!Znowu się śmieje, a jest to bolesnej ironii cichy
śmiech. — — Savoir vivre, a nie savoir
mourir - ...!..
JANINA
gdy instynktowo uciekała tam, gdzie znajduje
się jej mąż, nagle zatrzymał ją śmiech Drze
wieckiego i stuknięcie upadającego rewolweru.
Widziała wszystko, co się dzieje, bo uciekając,
patrzała na Drzewieckiego, śledząc jego ru
chy, jak to czyni pantera, do której strzelają,
a która suggestyonuje spojrzeniem, i każdej
chwili gotowa do nieoczekiwo.nego skoku. Na
tle portyery rysuje się wspaniale jej smukła,
prześliczna w liniach sylweta w balowej sukni,
z obnażoną szyją i z odkrytemi ramionami;
przepiękną jest jej głowa w przepychu rudawozłotych włosów, zwrócona w jednej czwartej
części ku Drzewieckiemu. Tak przystanęła i stoi
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słuchając. Wreszcie usta jej drgnęły — prze
mówiła:
Oszalał... Pocisnęła dzwonek ełektryczny.
SCENA VI.
JANINA — DRZEWIECKI — JAN.

JAN
wchodzi i czeka przy drzwiach na rozkazy.
JANINA
Podaj panu palto — Obojętna, chłodna,
dumna, odchodzi bez spojrzenia w stronę Drze
wieckiego.
DRZEWIECKI
wybucha śmiechem pełnym ironii
Wesoła pani!...

ZASŁONA.
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