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Przemysław Zańko 

Złoty człowiek* 

Nie było później w Podborowie zgody, kto spostrzegł go pierwszy. Zazwyczaj mó-

wiono, że doktór, raz dlatego, że z racji powagi urzędu człek ten zdawał się najznaczniej-

szym kandydatem do roli tak ważkiej, a dwa, iż nigdy tym głosom nie przeczył, nagaby-

wany zaś unosił tylko z lekka brew, zostawiając odpowiedź domyślności ludzkiej. Byli jed-

nak tacy, co powątpiewali, nie bez słuszności – choć z cicha – dowodząc, że wszak parobek 

nadszedł był w niedzielę, który to dzień święty, co było powszechnie wiadome, doktór 

Jałowicki zwykł spędzać, bawiąc w mieszkanku pewnej młodej wdówki, i choć człek przy-

zwoity na sprawy tak nieprzystojne winien spuszczać zasłonę milczenia, trudno sądzić, 

by podborski medyk spędzał ów czas w oknie, wypatrując przybyszów na drodze. 

Równie wielu zatem rozgłaszało, że palmę pierwszeństwa winien dzierżyć pleban, 

choć bowiem nie sposób rozsądzić, czy więcej racji mieli ci, którzy widzieli w rzeczy palec 

Boży, czy przekonani, że w całej sprawie nurzał szpony diabeł, późniejsze wypadki jawnie 

dowodziły, iż starło się w Podborowie ludzkie z nadczłowieczym – któż zatem jak nie pro-

boszcz miał stawić przybyszowi czoła? Ojciec Gajda, człek leciwy, tęgi i stateczny, nie od-

znaczał się może wielkimi przymiotami ducha, sprawując duszpasterską posługę z ospa-

łością raczej niźli z ogniem, uważał się jednakowoż za opokę swej parafii – z tej chociażby 

racji, iż czuwał był nad nią od dwóch nieomal dekad – toteż z pokorą przyjął rolę, jaką mu 
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przyznała w historii wieść gminna, i aż do śmierci powracał w kazaniach do chwili, kiedy 

to wyszedłszy po mszy przed świątynię, ujrzał to dziwadło pod niebem pochmurnym i od 

razu pojął, że przyszedł czas próby. 

Byli jednakże i ludzie gotowi stawiać diamenty przeciw orzechom, że nie doktór 

ani pleban, a Chmielewski, nauczyciel w szkole wiejskiej, pierwszy się o wszystkim zwie-

dział, czy też raczej wiedział już zawczasu, szeptano bowiem w Podborowie, że to z jego 

przyczyny i jego namowy parobek zawitał w te strony. Tym szeptom dawało posłuch 

zwłaszcza chłopstwo, z przyrodzenia nieufne miastowym wymysłom i od dawna krzywo 

na belfra patrzące, nie dość bowiem, że odrywał dzieci od pracy na roli, gdzie każda para 

rąk przecie potrzebna, to jeszcze zwykł sarkać na włościan, szczególnie popiwszy, zwąc 

ich bydlętami oraz ciemnogrodem. Co też roić miał sobie Chmielewski, człek suchy, ko-

styczny i gorzki, sprowadzając do miasteczka tego piekielnika, trudno było szepczącym 

odgadnąć, czy jednak chciał na złość zrobić gospodarzom, czy spodziewał się z miasta na-

grody, czy też, zaglądać lubiąc do kieliszka, umyślił sobie, że parobkowi każe mącić dzie-

ciom w głowach, sam zaś z nalewką zlegnie na zapiecku, jedno pewnym się zdawało: bel-

fer wyszedł na knowaniach jak Zabłocki na mydle. 

Wiele się jeszcze w miasteczku mówiło: łączono parobka z aptekarzem Frycem, z 

którym warzyć mieli wspólnie dekokty i jady, dowodzono związków z wdową po młyna-

rzu Zychu, chcącą pono wskrzesić stare żarna, a może i serce suche jak orzeszek, wynaj-

dywano świadków, co ręczyli, że słyszeli, jak ten czy ów gospodarz knuje z dziwowiskiem, 

by siebie wynieść, a innych pognębić, nade wszystko i za wszystko winiono zaś Żydów. A 

kto mijał wzgórze za Pawłową Miedzą, gdzie rzecz cała znalazła swój koniec, ten żegnał 

się ukradkiem i kroku przyspieszał, by ujść jak najprędzej spod spojrzenia Złego. Podbo-

rów pamiętał. 

Prawda tymczasem była zgoła inna. Pierwszą, co w miasteczku ujrzała parobka, 

była mała Anka, chłopska córka, co letnim rankiem w sukienczynie lichej boso szła, gnając 

przed się krowę żywicielkę, i w słońca najpierwszych promieniach dojrzała na drodze 

błysk złoty, jak zajączek od lustra puszczany, i odtąd już zwała go Złotkiem. 

 

*** 

 

Nie był złoty. Wykonano go z żelaza, stali i tytanu, wykończono zaś mosiądzem, 

pokrywając członki skórą miodobarwną, rzeźbioną tu i ówdzie w misterne detale. Pod 
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sklepieniem czaszki niósł umysł z kryształu, klejnot geniuszu, wypełniony mądrością po-

koleń, zaś w piersi jego płonął stale ogień, tłocząc parowy dech w ciało hartowne. Był 

ludzkiego wzrostu i postury – i tylko twarz jak maska nieruchoma, patrząca dwojgiem 

szklanych oczu, zdradzała w nim z miejsca dzieło rąk człowieczych. Stąpał z gracją i wcale 

niegłośno, przemawiał głosem dźwięcznym i przyjemnym, w obejściu zaś był uprzejmy, 

lecz dość gadatliwy. Istniał, by oświecać, pomagać i służyć. 

Choć pierwszy ze swego gatunku, miał długi i piękny rodowód. Praszczurem był 

mu Hefajstos, chromy bóg kowali, o którym mistrz Homer zaświadcza, że powołał do życia 

pierwsze automaty: trójnogie stoliki, na kołach krążące wśród gości, by podawać im jadło 

i wino, oraz służące ze złota, wspierające stwórcę w codziennych zadaniach. Od nich to 

szedł ród maszyn i snów o maszynach, zegary wodne Ktesibiosa i Galatea w kości słonio-

wej rzeźbiona, zabawki parowe Herona i golem ze słowem świętym wyrytym na czole – 

byty jeszcze chwiejne i ułomne, lecz sen przez wieki narastał, potężniał, aż począł prze-

mieniać się w jawę, zrodził rycerza mechanicznego mistrza Leonarda i Turka, co sam gry-

wał w szachy, i tak to szło, przez francuskie automaty nakręcane i baśń o słowiku z klej-

notów, przez śpiewającą lalkę Euphonię i drewnianą kukiełkę, co chciała być chłopcem, 

aż zjawił się on, najdoskonalszy, sen spełniony – Talos. 

Nikt w miasteczku tak go nie nazywał. Dla dzieci był Złotkiem, Złotnikiem, Pieniąż-

kiem, Piecuchem – bo pierś miał zawsze od ognia nagrzaną, a nadto Żelaźniakiem, Dym-

nikiem, Kowalem i Blaszką. Wśród dorosłych, gdy raczyli się już doń odezwać, nosił miano 

parobka, robotnika lub machiny, kiedy zaś sądzili, że nie słyszy – żelastwa, piekielnika, 

stracha, diabelstwa, pałuby, chochoła i kukły. Jak gdyby zwrócić się doń po imieniu, przy-

znać mu w ogóle do imienia prawo, znaczyło dla podborczan zrównać się z maszkarą – i 

nie dość, że ją wynieść do ludzkiej godności, to jeszcze własnej godności ubliżyć. Nawet 

ci, w których ciekawość brała górę, nie pragnęli bratać się z parobkiem, ze wszech miar 

woleli zachowywać dystans, traktowali jak każdego gościa, od którego nie można się spo-

dziewać zysku lub choćby wesołej kompanii: z uprzejmością niby to serdeczną, a tak w 

środku pustą, że gdyby zastukać w nią z nagła, ozwałaby się głucho jak pień wydrążony. 

Jeżeli jednak liczył kto w miasteczku, iż zrazi przybysza przyjęciem tak chłodnym, 

w skrytości ducha musiał wkrótce przyznać, że w kalkulacjach się przeliczył. Owszem, 

miał parobek serce, namiętności gorące i nim mogły targnąć, lecz, z natury będąc umy-

słem statecznym, ludzką niewdzięczność lekce sobie ważył: przybył tu, niosąc kaganek 
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oświaty, i o miłość własną tyle dbał, ile bogacz dba o grosik zgubiony na drodze. Idea była 

dlań wszystkim, leciał na jej skrzydłach, niepomny niewygód, frasunków i znoju, dla jej 

ziszczenia gotów na wszelkie ofiary, płonęła w jego piersi płomieniem wieczystym, szedł 

ku niej niestrudzonym krokiem nóg żelaznych, a idea ta, wykuta w umysłu krysztale jak 

słowa Stwórcy w kamieniu wyryte, brzmiała – szczęście powszechne! 

 

 

*** 

 

Rozwlekły ceremoniał powitań i mów, jakim przywitał go Podborów, Talos zniósł 

cierpliwie, przyglądając się korowodowi ludzkich twarzy z niezmąconym spokojem w ja-

snych oczach szklanych. Grzeczność, naukę niełatwą, a przecież ważką, on i bracia jego 

znali od kolebki, instynktem kryształowym w lot pojmując, nim jeszcze umieli pierwsze 

słowa wyrzec, iż kto pragnie działać dla szczęścia wspólnoty, musi wpierw do wspólnoty 

owej być przyjętym. Nie zważając tedy na długie godziny, skapujące ślamazarnie z ospa-

łych zegarów, pozwalał Talos płynąć rzekom słów, ściskał dłonie wyciągane, oklaskiwał 

mówców i kłaniał się nisko, gdy zaś wzięto go na spytki, odpowiadał jasno a obszernie, 

prezentując, gdy proszono, a to pierś ognistą, a to czaszkę stalową wdzięcznie wyskle-

pioną, a to znowu siłę parowych muskułów. Opowiedział o swych stwórcach, luminarzach 

nauk i wirtuozach konstruktorstwa, co dla doskonalenia gatunku ludzkiego powołali do 

istnienia te sługi parowe, wymienił talenta swe rozliczne i wiedzę ogromną, z których do 

woli czerpać będą mogli, na koniec zaś wezwał wszystkich w Podborowie, by go słowem 

i czynem wspomogli w szlachetnym dziele ulepszania żywota ludzkiego. 

Jakiż był wówczas młody! Jak pełen zapału! Ileż czasu upłynąć musiało, ileż razy 

zawieść się musiał, nim pojął, czemu nikt się do rad jego nie stosuje, czemu plany prze-

mian i udoskonaleń, w rozjątrzonym umyśle wciąż wrzące, stygną i gasną jak węgle, nie-

zdolne przekroczyć tej linii przeklętej, co oddziela idee od życia. Miał w sobie całą wiedzę 

minionych pokoleń – lecz zwiodła go młodość, ów wiek górny i durny, gdy stary glob ziem-

ski jawi się piłeczką, dla uciechy naszej jeno w lot puszczoną, gdy siły niespożytymi się 

wydają, kiedy człowiek gotów przysiąc, że dość miecz ostry w dłoń ująć i ciąć, a rozsupłają 

się węzły gordyjskie. Nie pojmował Talos, jak nie wiedział Atlas młodzieniaszek, biorąc 

na barki brzemię niebios, ni Odys gołowąs ruszający w morze spod Itaki, jak zmęczyć 
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mogą lata wysiłków jałowych, jak trudno bryłę świata z posad ruszyć, by w swej niebie-

skiej wędrówce potoczyła się nowymi tory. Nie rozumiał, on, mędrzec od narodzin, jak 

trudno przeć w górę strumienia, gdy nie podaje z brzegu nikt pomocnej dłoni – lecz wnet 

miał się o tym przekonać. 

Tymczasem jednak budził powszechną ciekawość i dnia nie było, by ktoś z podbor-

czan nie zwrócił się doń z prośbą czy pytaniem. Objaśniał więc, jak świerzb leczyć i ziemię 

uprawiać, jak dochodzić swych praw przed sędzią i broń czyścić, stroił wiekowe pianina, 

tłumaczył baśnie, czyścił kominy, przestrzegał przed skutkami zbytniego pijaństwa, kopał 

rowy, reperował wozy, chomąta i strzechy. Nawet ci, co zrazu byli mu niechętni, z wolna 

nabrali ufności: przyszedł i aptekarz, żądny nowych receptur, i wdowa Zychowa, chcąca 

młyn naprawić, a i proboszcz Gajda, choć nieufny, raz wezwać go kazał, zaszkodziła mu 

bowiem wiśniowa nalewka, a słyszał był od swych parafian, że parobek zna sposoby na 

trunkowe męki. Także doktór Jałowicki, ku zdumieniu wielu, otrząsnął się na czas jakiś z 

melancholii i podczas spacerów wypytywał gościa o medyczne nowinki i sprawy świa-

towe. Nauczyciel Chmielewski przybył z wielką pompą, na czele uczniów odświętnie ubra-

nych, i zaprosił, by on, gość szlachetny, jeśli – oczywista – zechce, raczył przyjąć na miesz-

kanie skromną izbę szkolną, gdzie wygód co prawda nie zazna, lecz schroni się przed spie-

kotą, deszczami i mrozem. Talos zaproszenie przyjął, a z tego mieszkania wnet wynikły 

obowiązki nowe, skoro bowiem gość niezwykły zawitać raczył w szkolne progi, zaraz za-

proszono go do klasy, by podzielił się z uczniami choć okruchem wiedzy. Uczył tedy, opo-

wiadając zasłuchanym dzieciom o maszynach lżejszych od powietrza, samobieżnych po-

wozach bez koni i o domach szklanych, wielkich niby góry, im zaś oczy rosły od tych baśni, 

co gdzieś, hen daleko, pono były jawą. 

A lato było długie tego roku: słońcem wyzłocone łany zbóż kołysały się z wolna 

pod niebem, jak klejnotami przetykane czerwienią maków i chabrów błękitem, szumiały 

drzew zielone głowy pośród ptasich treli, powietrze gwarne od pszczół i od świerszczy 

wisiało nad łąkami w bezkresne wieczory. W sadach, na polach wrzała stale praca, turko-

tały drogą furmanki i bryczki, handlarze rozstawiali w miasteczku swe kramy, nad warsz-

tatami rzemieślników nie cichł głos młotów, świdrów, pił, toporów. Podborów żył pełnią 

kresowego życia, poddany rytmowi przyrody, niezmiennemu od dziejów zarania, i Talos, 

licząc słońca niestrudzone kroki, jął z wolna pojmować, jak małym trybikiem jest w ma-

chinie świata. 
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*** 

 

Jak człowiek, co porwany życia wartkim biegiem traci rachubę lat upływających i 

wtenczas dopiero budzi się z letargu, gdy na skroni ze zdumieniem włos siwy odkryje, tak 

i przybysz zrazu nie dostrzegał, iż popadać począł w zapomnienie. 

Jest natury ludzkiej dziwną przypadłością, iż nie ma rzeczy tak dziwnej ni nowej, 

której czas by w powszednią przemienić nie zdołał. Czy pomyśli pasażer kolei żelaznej, w 

obłokach pary poprzez świat pędzący, jakim cudem ta machina była przed półwieczem? 

Czy zaduma się goniec telegram niosący, ileż geniuszu ludzkiego trzeba było, aby sprawić, 

że słowa, w elektryczne duchy przemienione, z chyżością myśli mogą mknąć po drutach? 

Co zaledwie wczoraj zachwycało, dziś jest już szarą codziennością, ledwie godną 

wzmianki czy spojrzenia – zaś jutro zatrze się w pamięci. Sic transit gloria mundi! Póki był 

parobek w miasteczku sensacją, póki przystawali ludzie, by uchylić kapelusza lub i nawet 

pod nogi mu plwać, dopóty ogień, w piersi Talosa płonący, huczał dumnie niby piec hut-

niczy, ledwie jednak opatrzyła się twarz miedzią pokryta i osłuchał się ludziom maszy-

nowy głos, zaczął płomień cichnąć i przygasać, życzliwością ludzką niepodtrzymywany. 

Na skrzydłach zimnego wiatru przyszła jesień, omiatając drogi chmurami listowia i jak 

licho nocne bębniąc w szyby dżdżem. 

Najsampierw przeminęły wizyty w ratuszu, te długie i gwarne niegdyś narady, na 

które, czy to z ciekawości szczerej, czy w nadziei zysku, czy dla dobrej woli wykazania 

zwykł burmistrz parobka zapraszać, by radą wspierał i reformy głosił: na projekta jego 

oświecone, co zrazu zbierały oklaski, z biegiem miesięcy coraz rzadziej czasu wystarczało, 

a gdy raz spytał Talos nieopatrznie, kiedy wprowadzone będą w życie, napotkał tylko 

spojrzenia niechętne – i poczęto go unikać. Doktór Jałowicki, dawny towarzysz spacerów, 

na powrót popadł w melancholię i w chwilach rzadkich, gdy bywał rozmowny, złorzeczył 

jeno na świat cały. Nawet Chmielewski, dawniej tak parobka ciekaw, już tylko z rzadka 

czas dlań znajdował, nad dyskusje z cudowną maszyną przedkładając milczenie z butelką. 

Gdyby nie chłopstwo okoliczne, bez ustanku na pomoc go przyzywające, byłby się Talos 

może i spostrzegł, że coraz więcej popada w niełaskę – lecz tak wiele było pól niezaora-

nych, zwierząt brzemiennych i dzieci kaszlących, że ledwie starczało pary w płuc kowal-

skich miechach, by westchnąć z umęczenia po dniach pracowitych. 
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Wieczory były teraz długie, rozwleczone niby lepka nić pajęcza pod nieba niską, 

piwniczną powałą. Szare godziny spędzał Talos w oknie, marząc o szczęściu powszech-

nym, rysując palcem stalowym po szybie gwiazdozbiory w światłach Podborowa: tu Her-

kules ramię do ciosu wznoszący, tam Pegaz skrzydlaty w niebieskim galopie. Czarne myśli 

opadały go czasem jak harpie; sięgał wtedy w głąb pamięci kryształowej po stare legendy 

i bajki ludzkości, wspominał losy bogów i herosów, jak on nieśmiertelnych, nadczłowie-

czych, i znajdował w tych losach otuchę. 

Tylko dzieci wciąż jeszcze parobek zachwycał. Garnęły się do niego, ilekroć przy-

chodził, grzejąc dłonie o pierś ciepłą, żądając baśni złotych a cudownych, opowiadał tedy 

o statkach podmorskich, machinach rachujących, ludziach metalowych. Anka, chłopska 

córka, kruszynka bladziuchna, dreptała za nim wszędzie jak wierne szczeniątko, niepo-

mna przestróg ni krzyków matczynych, a ledwie usiadł, drapała mu się na kolana i pytała, 

pytała, pytała, głodna słów jego bardziej niźli chleba. Gdy sprzyjała pogoda, chadzał na 

spacery, głaskał główki płowe i dziwy im prawił, tłumacząc nazwy ptaków, drzew, obło-

ków – i żył Talos dla tych dni słonecznych, skąpo nanizanych na nić jego losu. 

 

*** 

 

Ile jesieni takich przeminęło, nim niechęć podborczan przedzierzgnęła się we wro-

gość, nie miał parobek pewności, zatracił bowiem rachubę dni słotnych i znojnych. Wzra-

stały drzewa, chyliły się domy, siwiały z wolna skronie ludzkie, on zaś pracował, ziemię 

orząc i głazy dźwigając, chłostany deszczem, palony spiekotą, niepomny wiatru, co pył w 

oczy rzucał, matowiąc lśniącą twarz miedzianą – aż stanęli przed nim z nagła wielką ciżbą, 

doktór, aptekarz, pleban, belfer, chłopi, mur twarzy kamiennych, zaciętych. 

Gdyby Talos, miast wierzyć idei skrzydlatej, postawę przyjął przyrodnika, tylko z 

tego wnioski wyciągając, co wypatrzy baczne szkiełko-oko, zrozumiałby, skąd tak znaczna 

w nastrojach odmiana – i spostrzegłby jej znaki niechybne zawczasu. Jest bowiem smutną 

prawdą o duszy człowieczej, że najwięcej kieruje nią zawsze bezwładność, ta własność 

dziwna a potężna, którą fizyka tak objaśnia, iż jest to niechęć ciała, by zmienić tor ruchu. 

Nie wiedział umysł kryształowy, pełen wiedzy, lecz nie doświadczenia, tego, co od wieków 

wiedzieli kapłani, filozofowie i władcy: że zadaniem najcięższym, najbardziej niewdzięcz-

nym, trudniejszym niż Herkulesa prac tuzin, jest odmienić ludzkie obyczaje. Talos, w 

oczach własnych świata odnowiciel, pochodnia, co mrok rozświetla i drogę wskazuje – dla 
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podborczan był coraz więcej cierniem w boku, przybłędą, co przybył, by się szarogęsić, by 

zburzyć święty spokój i psuć dobre życie. 

Stał tedy, zdumiony, nierozumiejący, a tłum mieszkańców złorzeczył mu głośno, 

oskarżając, że śmie ludzi leczyć, szkół nie pokończywszy, że dzieci bałamuci, bezeceństwa 

w głowy kładąc, że przykazań Bożych nie szanuje, w dni świąteczne do pracy się biorąc, 

że metody jego nowe, wielkomiejskie, pola wyjaławiają i wzdymają bydło, a nade 

wszystko, że wdzięczności nie zna ni szacunku, krytykując obyczaje i głos podnosząc prze-

ciw prawom. Miana okrutne, raniące, jak kamienie się nań posypały: grzesznik, wiaro-

łomca, wichrzyciel, piekielnik, mąciwoda, awanturnik, dziwadło, straszydło. Zmuszono 

go, by ukląkł na drodze błotnistej i przysiągł, że jeśli w Podborowie chce pozostać, obyczaj 

święty odtąd uszanuje – lub odejdzie, skąd przyszedł, i więcej nie wróci. 

Noc długą, ciężką spędził później Talos, samotny w swej izdebce lichej, zimny i ci-

chy jak posąg, jakby wyciekł z maszyny pozór choćby życia, z ogniem w piersi stalowej 

nieomal zdławionym – i z mózgiem rozpalonym, gorejącym, wrzącym od dzikich myśli, co 

spocząć nie chciały. Nie gniew ludzki nim wstrząsnął, nie groźba wygnania, lecz świado-

mość potworna, dławiąca, że zawiódł. 

Gdyby był życiem bardziej doświadczony, łatwiej może przyszłoby mu przełknąć 

pigułkę gorzką pierwszej klęski, lecz dla niego trwał nadal pierwszy wiek młodości, ów 

czas burzy wiecznie w duszy szalejącej, co nie zna umiaru ni w szczęściu, ni w smutku, ni 

w żadnym serca chwilowym porywie. Stał tedy Talos długo, rozważając, gdzie też na dra-

binie bytów miejsce jego: czy najbliżej maszynie do osła lub muła, sług krnąbrnych, gnu-

śnych i zuchwałych? Czy raczej jako przedmiot martwy, zwykły rupieć, jest spośród istot 

wszystkich najpodlejszą? Stworzono braci jego, aby światło nieśli, by wznosili człowieka 

ku doskonałości – czyż nie są zatem aniołami? On zaś, który zawiódł tak sromotnie – czyż 

nie jest aniołem upadłym? 

 

*** 

 

Nie otwierano już przed nim drzwi, kiedy stukał, i nie wymieniano z nim już słów 

życzliwych. Stał się w miasteczku pariasem, do pracy zdatnym jeszcze i potrzebnym, lecz 

wszędzie mierzonym wzrokiem nieżyczliwym, sprawdzającym, czy nie wynosi się aby 

nad rolę, którą łaskawie grać mu zezwolono. Jak gdyby ręka Stwórcy sięgnęła z obłoków 
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i mechanizm w przeciwną stronę nakręciła, wskazówkom zegarów każąc iść do tyłu, przy-

wracając Talosa do dni pierwszych w miasteczku, gdy był w oczach ludzkich zabawką za-

ledwie, jarmarczną kukiełką ucieszną, ku rozrywce gawiedzi tutaj sprowadzoną, by niby 

siłacz cyrkowy mięśnie prężył i podkowy w dłoniach łamał. 

Nie uskarżał się na tę losu okrutną odmianę, tocząc życie pokorne i ciche, pracując 

ciężko i nie pragnąc wiele, za dni szczęśliwe takie poczytując, kiedy wysiłkiem rąk stalo-

wych mógł z barków człowieczych zdjąć choć część brzemienia. Czyż, stworzonym będąc 

na służbę ludzkości, nie winien ku ludzkim prośbom się przychylać? Czyż sądził, w naiw-

ności pacholęcia godnej, że walka o szczęście powszechne żądać od niego nie będzie 

ofiary? Zgrzeszył pychą, lecz teraz rozumiał nareszcie, gdzie jest miejsce jego, jakim go 

sobie wymarzyli stwórcy, powołując go do życia: nie jako wodza, nie króla na tronie, lecz 

sługę pokornego serca, dłoń pomocną w życia trudach. Kim był, co znaczył przy tych do-

brych ludziach? To dla nich istniał, dla nich pracował i dla nich, jeśli tego zażądają, wyrwie 

z piersi węgle rozżarzone, by ogrzać zimą ich ręce zgrabiałe. 

Pracował, nie zważając na deszcze ni wichry, niepomny stawów tytanowych star-

tych ni ścięgien stalowych zerwanych. Ledwie szarość przedświtu rozjaśniała niebo, on 

ruszał w Podborów i nie przedtem myślał o spoczynku, niż noc najgłębsza świat swym 

kirem okrywała. Gdy przychodził czas orki, zasiewu lub żniw, bywało nieraz, iż nie wracał 

na noc do miasteczka wcale, przepędzając godziny do pracy niezdatne w piwnicy byle czy 

oborze. Nie dbał o wygody, nie czekał pochwały, zepchnął w pamięci kryształowe głębie 

sny o przyszłości jak gwiazda świetlistej, z Prometeusza przemienion w Syzyfa, i o tym 

jeno myślał, co tuż przed nim: wóz siana, jabłka spadłe, drzewa niezrąbane. Nocami, 

uszkodzenia załatawszy, śnił o strzale, co goni biegacza i dopędzić go nigdy nie może. 

Czasem chwytał się za głowę pękającą, ciśnieniem pary rozsadzaną, i nie pojmo-

wał: obłęd to jaki straszliwy? Czy może bajkom, łgarstwom dotąd wierzył? Bo jak to być 

może: móc działać – i czekać? Widzieć światło w ciemności – i nie iść ku niemu? Mieć na 

wyciągnięcie ręki szczęście, sen spełniony – i wybierać miast niego cierpienie? Nie żądał 

od nich przecież ofiar krwawych, nie prosił datków, podsuwał kroki proste ku poprawie, 

ku zdrowiu, ku zyskom, ku drogom przejezdnym i chatom ogrzanym, dzieciom zdrowym 

i plonom obfitym, sądom sprawiedliwym i rządom uczciwym, ku pomyślności wszystkich 

i każdego... 
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Zagłuszał te myśli, tym ciężej pracując, biorąc na siebie zadania wciąż większe, co-

raz to nowych sposobów szukając, by bez woli swojej narzucania życie ludzkie jaśniej-

szym uczynić: kłaniał się wszystkim w miasteczku, pokorny, uniżony, grzeczny, doradzić 

i wspomóc w każdej chwili gotów, dźwigał torbę za doktórem Jałowickim i donosił flaszki 

Chmielewskiemu, znosił wyzwiska i drwiny, gdy zaś żar w piersi zanadto już parzył, gdy 

gorycz w nim wzbierała falą oleistą – spisywał Talos porady bezcenne i wywieszał na mu-

rach ratusza, a później patrzył, z maską twarzy wiecznie uśmiechniętą, na papier szarze-

jący w deszczu i słowa roniące czarne łzy tuszowe. 

 

*** 

 

Ksiądz pleban opowiadał potem, że śnił tamtej nocy sny prorocze, majaki ciemne 

a gwałtowne, od Boga zesłane, by sługę swego ode złego przestrzec; miał się proboszcz 

zbudzić o przedświcie, z sercem starym bijącym na trwogę, oto bowiem ujrzał był anioła, 

co mocował się z demonem o piersi ognistej. Była to pierwsza niedziela Adwentu, dzień 

szary i suchy niby gorzki popiół, spowity chmur grubym wojłokiem, których rozpędzić nie 

mógł wiatr jesienny, dzień, co ciąży duszy niby kamień i ciało ku ziemi przygina. Wśród 

wierzb nagich, poskręcanych wiekiem, wśród łąk pobielonych mgieł zimnym oparem, 

wśród dymów z kominów, co nisko się snuły, oplątując kominy siwymi powrozy, szli lu-

dzie na pierwszą mszę ranną, a za nimi szedł człowiek parowy. 

Na próżno chciał parobek wtargnąć do kościoła: tłum wiernych drogę mu zagro-

dził, gdy zaś wołał Talos, że pragnie dzień święty uświęcić, wśród krzyków i wyzwisk gło-

śnych go przegnano. Proboszcz Gajda, wielce poruszony, długo modlił się z ludem o 

opiekę – i stały odtąd przed świątynią warty, wstępu broniące bezbożnej maszynie. 

Mówiło się potem w miasteczku, że psuł się niechybnie od dawna, że pierwsza rysa 

na krysztale, pierwszy drut zerwany na długo przedtem kryć się w nim musiały, nim do-

puścił się w końcu czynu bluźnierczego. Tak choroba przecież skrywa się w człowieku, 

tak bakcyl podstępny umie w ciało wniknąć niewidzialnie i długo psuć soki żywotne, nim 

bladość czy słabość go zdradzą; kto zgadnie, jak długo ścierały się tryby, nim się starły, 

nim stal wypaczyła się wreszcie i pękła? Mówiło się, że kara i tak późno przyszła, kara 

szaleństwa za pychę, większą niźli ta, co Babel zbudowała – za czelność, by się porwać na 
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dzieło stworzenia, żeby ducha tchnąć w maszynę, Boga wystawiając na urągowisko. Mó-

wiło się, znakiem krzyża prędko się żegnając, że był to diabeł z licem pozłoconym, co pie-

kielne ognie w piersi przyniósł, by spalić ich przybytek Pański. 

Parobek, klęską pierwszą bynajmniej niezrażon, przychodził teraz co niedziela, 

stając pokornie u wejścia świątyni i głowę w pobożnym geście pochylając, przepędzany 

zaś przez rosłych chłopów, co wrót stale strzegli, cofał się jeno kroków paręnaście i tam, 

w drogi błocie na kolana padłszy, oddawał się głębokiej a cichej modlitwie. Nie starczyło 

żadnemu z podborczan śmiałości, aby modły te przerwać i wygnać zuchwalca – tak bo-

wiem żarliwie szeptał słowa święte, tak bił się w stalowe piersi z hukiem głuchym, tak 

bezbronnym się wydawał między ciżbą, samotny wśród fur i powozów, z miasteczka i wsi 

pobliskich ściągających, by hołd oddać Stwórcy, że powątpiewać jął niejeden, czy nie 

prawdziwa to aby pobożność, czy nie sięgnęła aby z niebios ręka Pana, by łaską wiary 

najprawdziwszej obdarzyć to dziwo stalowe. Na próżno objaśniał proboszcz i zaklinał, iż 

będąc jeno maszyną bezmyślną, nie może przybysz duszy posiąść, bez duszy zaś wiara nie 

jest wszak możliwą: argumenta uczone nic zdziałać nie mogły przeciw mądrości ludowej 

odwiecznej, tej wiedzy z mlekiem matki wysysanej, co głosiła, iż są rzeczy na niebie i 

ziemi, co się nie przyśnią nawet plebanowi. 

Ledwie wieść po okolicy się rozniosła, a trwało to krócej niźli okamgnienie, zebrały 

się tuzy podborskie, by parobkowi do rozumu raz jeszcze przemówić. Powaga władzy i 

prawa szła z nimi, gdy kroczyli tak przez miasto śniegiem pierwszym przyprószone, pro-

boszcz leciwy na laseczce wsparty, doktór z obliczem marsowym, burmistrz wraz z mał-

żonką, sędzia, nauczyciel, procesja cała radców i rejentów, uroczystość w nich była i ma-

jestat, gdy na oczach gapiów, rozpędzając na boki uczniaków stłoczonych, weszli w niskie 

szkolne mury i do drzwi izdebki zastukali – po to jeno, by odkryć, że parobka nie ma, że 

dobytek swój lichy pozbierawszy, opuścił nie wiedzieć kiedy swe mieszkanie i odszedł 

gdzieś, od nikogo nie widziany. Przedwcześnie się cieszyli jednak ludzie, sądząc, że gość 

niechciany odszedł, skąd był przyszedł, wnet bowiem chłopi, na targ zjeżdżający, przy-

wieźli z towarami kolejną nowinę: że zamieszkał parobek pod lasem, w chatce samodziel-

nie z bali postawionej, i przed tą chatką dnie całe przepędza, rzeźbiąc w drewnie postacie 

święte i anielskie. 

Szum niemały wzbudziły te wieści w miasteczku. O niczym innym już nie rozma-

wiano, jak tylko o nawróceniu cudownym maszyny lub też o podstępie jej diabelskim – i 
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kto żyw, kierował kroki ku chatce ubogiej, śniegiem jak czapą białą przykrytej, by na wła-

sne oczy rzeźby słynne ujrzeć. Parobek, niegdyś kłótnik i zadziora, co świat cały chciał 

podług swojej woli zmieniać, teraz witał gości jak jagnię łagodny, na ziemi siedząc lub 

zydelku niskim, otoczony świątkami swymi niby dziećmi, co baśni z jego ust słuchają. Po-

zwalał się przyglądać, jak rzeźbi niespiesznie, brał na kolana brzdące wszędobylskie, gdy 

zaś spostrzegł w czyim oku zachwyt – pozwalał brać figury bez grosza zapłaty, błogosła-

wiąc i o modlitwę jeno prosząc. Mówił, że spłynęła nań łaska świetlista, głos, co pychę 

dawną przemienił w pokorę, co wytłumaczył maszynie ułomnej, że błądziła, próbując 

zmieniać ludzkie obyczaje. Wszak świat ten stworzył Pan już doskonałym, wszak żyli pod-

borczanie po Bożemu, cóż więc pozostało człekowi z metalu, niż jak Szaweł uznać się 

omylnym i Stwórcę wychwalać, rzeźbiąc podobizny święte? 

Dyskutowano nad słowami tymi bez ustanku, już to wielbiąc Pana ścieżki tajemni-

cze, już to przez lewe ramię popluwając, wychwalano piękno figur parobkowych, wzy-

wano do bożków niszczenia, toczono spory o duszy parowej istnienie, złorzeczono po-

wszechnie na Żydów. Doktór, powiadano, ledwie świątki ujrzał, na kolana padł i grzechy 

wyznał. Belfer, szeptano, rozstał się z butelką, gdy o nawróceniu maszyny usłyszał. Nawet 

pleban, choć w kazaniach łajał i przestrzegał, zwąc parobka piekieł wysłannikiem, miał 

ponoć do gosposi szepnąć znad nalewki, iż stoi w Piśmie o czterech Machinach, tronu Bo-

żego strzegących, i że Machina trzecia ma twarz jakby ludzką... Tyle i więcej jeszcze plotek 

powtarzano, wymysłów najdzikszych, lęków rozhulanych – lecz choć nie schodził paro-

bek z ust ludzkich, nie spostrzegł nikt z podborczan, co maszyna czyni.  

A Talos, ledwie zapadał wczesny zmierzch zimowy, ryglował drzwi chaty i pod zie-

mię schodził – gdzie w piwnicy tajemnej zebrany czekał nań co tydzień kwiat młodzieży, 

żądny nauk maszyny i baśni złocistych, co gdzieś, hen daleko, pono były jawą. 

 

*** 

 

Przychodzili do niego w największym sekrecie, klucząc opłotkami, drogi nadkłada-

jąc, wymówki wynajdując dla nieobecności, co zbyt podejrzanymi wydać by się mogły. 

Ance, chłopskiej córce, z wszystkich najbystrzejszej, powierzył Talos klucz do drzwi ukry-

tych: tylko ci, którym zaufać zechciała, mogli dołączyć do tajnych kompletów i w dni usta-

lone schodzić do piwnicy, by chłonąć wiedzę i ducha rozwijać. Uczyli się, jak czytać i pisać 

litery, ćwiczyli się w rachunkach, zgłębiali języki, poznawali tajniki nauk przyrodniczych 
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i sposoby budowania maszyn, gdy zaś oczy kleić im się poczynały, słuchali, jak deklamo-

wał Talos dzieła wielkie, zasiewając w nich ziarna marzeń i idei, a potem uchodzili w noc, 

niby duchy niewidzialni. Nie było w piwnicy wygód, brakło im wszystkiego, lecz nie zwa-

żali na to wcale, silni młodością, wiedzy głodni, dzieląc się, czym kto miał, gdy zaś mróz 

chwytał, grzali dłonie o pierś parobka rozpaloną, w której ogień tak w te noce gorzał, jak 

gdyby w piec huczący się zmieniała. 

Gdybyż wiedzieć mogli podborczanie, po świątki za dnia przychodzący, jakie myśli 

kryje twarzy maska złota! Gdybyż mogli ujrzeć tę młódź niepokorną, brnącą przez śniegi 

i ciemności nocne, by godziny długie spędzić na nauce! Lecz oni byli niby widzowie w te-

atrze, tak sztuką czarowną zgoła omamieni, że nie poznawali w postaci aktora i za prawdę 

brali bajkę napisaną. Słuchali, jak mówi parobek o niebie, gdzie nie będzie głodu ni cho-

roby, gdzie dostatek i młodość wszystkich są udziałem – i widzieli anioły na skrzypkach 

grające, by tańczyły dusze w Bożej chwale, nie umieli bowiem pojąć, że przybysz chce to 

niebo zbudować na ziemi. 

Nim świątki począł rzeźbić i młodzież nauczać, długo żył był Talos myślą, że jest 

godzien wzgardy, że zawiódł stwórców swych nadzieje i sprzeniewierzył się idei złotej, 

długo starał się oczekiwaniom ludzkim sprostać, pragnienia i marzenia własne porzuca-

jąc. Gdyby był mędrcem życiem doświadczonym, wcześniej by pojął, w czym tkwił był 

błąd jego największy, lecz jeszcze zbyt mało znał siebie, zbyt łatwo ufał słowom złotym, 

w kryształowym mózgu zapisanym, by dostrzec skazę w swej naturze. Nie widział, ideą 

wielką zaślepiony, że miast szczęście powszechne zbudować, pragnie polec na jego ołta-

rzu – że nie pozytywistą jest, lecz romantykiem, gotowym za sprawę cierpieć i umierać, 

lecz niezdolnym w walce tej zwyciężyć. Trzeba było mu dopiero lat zaprzepaszczonych, 

trzeba było ulewy jesiennej, w której ugrzązł kiedyś, w połowie orki w błocie porzucony, 

zmęczony nad pojęcie ludzkie, wpatrzony przez strugi dżdżu hen, gdzieś w dal szarą, gdzie 

gasły światła dalekie miasteczka jak resztki żaru w piersi metalowej – by pojął Talos mą-

drość najtrudniejszą: że gdy nie można nic w świecie odmienić, to znak pewny, że pierwej 

musisz odmienić coś w sobie. 

 

*** 

 

Ile lat trwała sielanka, nie liczył – lecz sekret nareszcie odkryto. 
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Nie wiedział Talos, kto go zdradził, i myśl ta, jak sopel zimny w serce wbity, długo 

cierpienie jeszcze sprawiać miała. Przyglądał się w pamięci twarzom jasnym, wspominał 

imiona najdroższe, lecz w żadnym ni śladu winy nie znajdował, ni słabości ducha żadnej, 

która by czyn tak podły możliwym czyniła. Czy traf nieszczęśliwy zdecydował, że dobiegły 

końca lata złote? Czy nieuważność czyja, młodości właściwa, sprawiła, że słowo nieo-

patrznie gdzieś rzucone starczyło, by podejrzliwość ludzką wzbudzić? A może nazbyt się 

rozzuchwalili, nazbyt zaufali ślepocie miasteczka – i dla klęski sprowadzenia dość było 

jednej matki zatroskanej, że oto panna na wydaniu czy kawaler do żeniaczki gotów raz po 

raz z domu się wymyka? 

Przyszli po niego tłuszczą rozwrzeszczaną, zbrojni w pałki i topory, prowadzeni 

przez doktóra, belfra i plebana jak przez trzech aniołów pomsty. Nie wyrzekł Talos słowa, 

aby ich zatrzymać i nie wzniósł ręki mocarnej w obronie. Pozwolił, by szarpali go i bili, by 

świątki w śnieg ciśnięte podeptali, by wreszcie, bólu maszynie wszak zadać nie mogąc, 

pchnęli go na ziemię, by prosto w twarz złocistą plwać. Nie krzyczał ani nie zaszlochał, 

gdy zgruchotali mu nogi stalowe, gdy cios siekiery ramię odjął, gdy w deszczu kamieni, co 

się nań sypnęły, rozprysło się w drobiny jedno oko szklane. 

Cisnęli go na wóz z gnojem i wieźli przez miasto, bryłę żelastwa parą tryskającą, 

drgającą w spazmach jak zwierzę, co kona, na oczach tłumu krzyczącego, powieźli go byle 

dalej od kościoła, od szkoły, ratusza, odpychając młodzież, co bronić go chciała, aż dotarła 

procesja na wzgórze, za Pawłową Miedzą się wznoszące, i tam go z wozu z plugastwem 

zsypano. Długo jeszcze go lżyli, ciało na wpół martwe, pohańbione nad ludzkie pojęcie, na 

koniec przygnietli zaś głazem, by więcej nie powstał, by spoczął tam na wieki, w tę drogę 

wpatrzony, którą nadszedł był przed laty z miast dalekich. 

 

*** 

 

Nie wszystek umarł Talos, choć tak uszkodzony: przetrwała iskra w mózgu krysz-

tałowym, choć pokryły czaszkę bruzdy i wgniecenia, pozostał w piersi zmiażdżonej pło-

myczek, tchnienia pary osłabłe jak dech życiodajny posyłając wciąż z rzadka w ciało zgru-

chotane. Otulony śniegu puchową pierzyną, zasnął Talos i długo śnił o słońca złocistych 

obrotach. 

Okiem ocalałym, mgłą i rosą zaszłym, widział lub majaczył czasem ruch na drodze: 

figurki ludzkie małe i dalekie, szkapy ciągnące ciemne smugi wozów, psy bezpańskie i 
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zwierzęta dzikie jak plamki ruchliwe gdzieś na lasu skraju. Raz, gotów był przysiąc, doj-

rzał Ankę, jak w chusty zakutana i z kufrem podróżnym odjeżdża ze wsi hen daleko – lecz 

nim przyjrzeć się zdołał, bez śladu przepadła, porwana wichrem czasu jak pyłek ulotny. 

Ile lat upłynęło, gdy tak śnił, obmywany deszczami, słońcem osuszany, niknący raz 

po raz to w zieleni, to w bieli, ile chmur po niebie wysokim przemknęło, zamiecie przyno-

sząc i burze, między jednym oddechem parowym a drugim, nie wiedział Talos, wsłuchany 

w trzask żaru, co w piersi z cicha i z wolna dogasał. Zdawało mu się czasem, że trwa 

wieczna zima, że nic nie ma prócz zawiei i śniegu i mrozu; drżał wtedy, iż popsuł się me-

chanizm świata, że Ziemi kula, którą na szczyt góry wtaczał, z rąk mu się wyślizgnie i w 

dół znów pobieży, spadnie w wiekuisty mrok i chłód kosmosu. 

Lecz słońce powracało zawsze, triumfalne, i wiosny którejś przebudził się Talos, 

wśród zieleni jaskrawej i żywej, wśród ptaków rozśpiewanych na niebie błękitnym, zdało 

mu się bowiem we śnie, że cofają się koła zębate pór roku, że słyszy, do dnia narodzin 

powrócony cudem, łoskot fabryki-kolebki, świst gwizdków i ulic hałas wytęskniony. 

Otworzył oko szklane – i pojął, że omylił się mądry Owidiusz, epoki świata wyliczając, że 

nie brnie coraz głębiej człowiek w wiek żelazny, lecz się nowy wiek złoty zaczyna, oto 

bowiem nadjeżdżał drogą wóz bez koni, przez młodzieńca w goglach kierowany, zaś w 

wozie, z nauczycielską torbą na kolanach, w kapelusiku z zawadiackim piórkiem, w spód-

nicy, co kolana ledwo zakrywała, jechała chłopska córka Anna. 

 

Warszawa, 4-20 lutego 2016 

 

 


